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Je sploh mogoče imeti vse? Nova Toyota Highlander je 
hibrid, ki ponuja najboljše iz dveh svetov. Ima dovolj moči za 
tekočo vožnjo po avtocesti in udobna potovanja, hkrati pa 
se lahko v mestnih okoljih pohvali z majhno porabo goriva 
in nizkimi emisijami CO2. Ob vsem tem navdušuje tudi s 
svojo okretnostjo in zmogljivostjo, zaradi česar z enako 
lahkoto premaguje gorske vzpone in mestno šviganje. S 
svojim dizajnom izžareva prefinjen okus. Razkošna kabina pa 
omogoča pravo družinsko udobje, saj je v njej dovolj prostora 
tudi za različne športne pripomočke in drugo prtljago. 
Zamislite si avtomobil brez kompromisov. To je Toyota 
Highlander Hybrid. 
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Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo. Podobno velja 
tudi za načine potovanja. Toyota Highlander uteleša vse 
te spremembe in se jim brez težav prilagaja. Po zaslugi 
2,5-litrskega pogonskega sklopa Hybrid Dynamic 
Force lahko vozniki izbirajo med štirimi različnimi načini 
vožnje. Na voljo so načini NORMAL, ECO in SPORT, 
poleg tega pa še poseben način, ki ga je mogoče 
prilagoditi osebnim željam in slogu vožnje. Vsak izmed 
teh načinov ponuja tudi električno brezemisijsko 
vožnjo.* Zaradi tega Highlander Hybrid izstopa v svojem 
razredu, saj omogoča prilagajanje, hkrati pa maksimizira 
zmogljivosti vaše vožnje.

Ne glede na to, kateri način boste izbrali, boste deležni 
izjemnega pospeška, moči, odzivnosti, hkrati pa tudi 
tihega delovanja in udobja.

HIBRIDNA VOŽNJA VSAK DAN.

ZA VSAKO POT.  
ZA VSAKEGA VOZNIKA. 

HYBRID

2,5 L TNGA BENCINSKI HIBRID  
AWD-I
Moč: 182 kW/248 KM 
Poraba goriva:§ 6,6–7,1 l/100 km 
Emisije CO₂:§ 149–160 g/km 
Pospešek 0–100 km/h 8,3 sek.

* Odvisno od stanja baterije in voznih razmer. § Kombinirani cikel.

54



Življenje je potovanje vedno novih odkritij. Ne 
glede na to, ali je vaša pustolovščina načrtovana 
ali spontana, Toyota Highlander je vedno zvesti 
spremljevalec. Samozavestno osvaja odprte ceste in 
zahtevnejše terene. Novi 2,5-litrski pogonski sklop 
Hybrid Dynamic Force je dovolj zmogljiv za vleko 
2-tonske prikolice, pametni štirikolesni pogon AWD-i 
pa je vedno pripravljen priskočiti na pomoč, saj ima 
dovolj moči za vleko z mesta in dovolj spretnosti za 
vožnjo po podlagi, ki ne nudi dobrega oprijema. 
Z vklopom dodatnega zadnjega elektromotorja 
zadnjim kolesom zagotovi dodatno moč in preprečuje 
zdrs sprednjih koles. Poleg tega pa pomaga pri 
preprečevanju podkrmiljenja pri vožnji skozi ovinke.

HIBRIDNO POTOVANJE

UŽIVAJTE V 
HIBRIDNI MOČI. 
VOZITE PO SVOJE.
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Prefinjeni detajli so odraz kakovosti izdelave in majhne 
podrobnosti lahko naredijo veliko razliko. Zato ima 
Toyota Highlander v svoji notranjosti razkošne usnjene 
sedeže, visok položaj za volanom, ogrevanje in hlajenje 
sedežev in še številne druge priboljške, ki skrbijo za 
udobje voznika in njegovih potnikov. Voznik bo užival v 
visokem položaju, ki mu omogoča dober pregled nad 
dogajanjem na cesti. 31,75-centimetrski multimedijski 
zaslon prikazuje vse potrebne informacije, od navigacije 
do priljubljene glasbe, predvsem pa omogoča 
preprosto in varno upravljanje med vožnjo. Ko se dan 
prevesi v večer, modra ambientalna osvetlitev LED 
preplavi kabino in ustvari čarobno vzdušje, v katerem 
so vidne vse podrobnosti, ki so ves čas oddaljene le en 
sam dotik. To je idealna kombinacija sloga in vsebine.

UDOBJE  
V SLOGU.

NOTRANJOST

98



31,75-centimetrski multimedijski zaslon
Povezavi Apple CarPlayTM in Android AutoTM sta del 
standardne opreme in omogočata preprosto povezavo 
vašega pametnega telefona. Prek 31,75-centimetrskega 
za dotik občutljivega zaslona boste imeli ves čas nadzor 
nad vsemi povezljivimi funkcijami. 

Brezžično polnjenje mobilnega telefona 
Polje za brezžično polnjenje mobilnega telefona je na 
sredinski konzoli. Če želite napolniti baterijo, telefon 
preprosto odložite na to površino.

Povezljivost MyT 
Funkcija Hybrid Coaching pomaga pri optimiziranju 
vožnje v električnem načinu. Sistem vas obvešča tudi 
o lokacijah radarskih meritev hitrosti. Povežite svoj 
pametni telefon in uživajte v sodobnem multimedijskem 
sistemu, ki ga ponuja novi Highlander. 

Inovacije in izumi so tisti, ki naš svet 
premikajo naprej. Sodobna tehnologija 
v novem Highlanderju Hybrid izboljšuje 
vožnjo in se hkrati vklaplja v vsakodnevno 
življenje. Svoj pametni telefon lahko 
preprosto povežete z multimedijskim 
sistemom in prek 31,75-centimetrskega 
osrednjega zaslona upravljate klice, 
navigacijo in izbor glasbe. Aplikacija MyT 
pa vožnjo dviguje na višjo stopnjo. Zaradi 
nje lahko izboljšate izkoristek svoje hibridne 
vožnje ali locirate svoj avtomobil. Novi 
Highlander je vedno pripravljen na vašo 
naslednjo pustolovščino.

Pametno vzvratno ogledalo
Pametno ogledalo s kamero, ki je nameščena na vrhu 
prtljažnih vrat, prikazuje dogajanje za avtomobilom. 
Pogled bo vedno jasen, tudi če bo prtljažni prostor 
napolnjen do strehe. 

Projekcijski zaslon
Vse potrebne informacije o vožnji so projicirane na 
notranjo stran vetrobranskega stekla. Tako vam pogleda 
nikoli ne bo treba umakniti s ceste. 

POUDARKI NOTRANJOSTI

POVEZAN SVET. 
POVEZANA VOŽNJA. 
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Še tako zanimivo potovanje je vedno lepše v dobri 
družbi. Če so vsi potniki srečni, zadovoljni in nasmejani, 
je vzdušje še boljše. Toyota Highlander brez težav 
prevaža sedem potnikov, ki jim je na voljo kar precej 
udobja, poleg tega imajo dovolj prostora za noge, 
veliko panoramsko strešno okno pa kabino preplavi s 
svetlobo in še poveča občutek prostornosti. Na voljo 
je tudi 3-območna klimatska naprava, temperaturo pa 
lahko uravnavajo voznik in potniki na zadnjih sedežih. 
Sedeži v prvi in drugi vrsti so opremljeni z ogrevanjem. 
Za dodatno zabavo skrbijo številne odlagalne površine 
in vtičnice USB.

UDOBNA KABINA

PROSTOR ZA 
SEDEM POTNIKOV. 
PROSTOR ZA 
ŽIVLJENJE. 
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Novi Highlander ponuja notranjost, ki se lahko prilagodi 
vsem vašim potrebam. Tudi če je zasedenih vseh 
sedem sedežev, je v prtljažniku še vedno 332* litrov 
prostora za prtljago vseh potnikov. Ob zloženi zadnji 
sedežni vrsti (5-sedežna konfiguracija) se prostornina 
prtljažnega prostora poveča na 865* litrov. Če je zložena 
še druga vrsta sedežev (2-sedežna konfiguracija), pa 
površina znaša kar 1909* litrov. Kadar avtomobil zazna 
pametni ključ, se vrata prtljažnika ob nežnem gibu pod 
odbijačem samodejno odprejo. Panoramsko strešno 
okno, ki je opremljeno s senčili, pa v kabino spusti ravno 
pravo količino naravne svetlobe. 

2 sedežev 1909* litrov 

5 sedežev 865* litrov

7 sedežev 332* litrov 

PROSTORNOST

Prostor na zahtevo 
Ne glede na vaše potrebe ima Highlander  
vedno na voljo pravo sedežno kon©guracijo. 

RAZNOVRSTNOST 
PROSTORA. 
RAZNOVRSTNOST 
ŽIVLJENJA. 

* Prostornina prtljažnega prostora do strehe,  
vključno z zapolnjenim prostorom pod tlemi.
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Toyota Safety Sense vključuje sodobne tehnologije, ki 
pomagajo pri preprečevanju najbolj pogostih nesreč. 
Sistem za preprečevanje trka vsebuje opozorilo pred 
naletom, asistenco pri zaviranju, samodejno zaviranje 
v sili in asistenco pri krmiljenju v sili. S temi pomagali 
avtomobil pomaga pri preprečevanju morebitnega 
trka. Najnovejša nadgradnja varnostnega sistema 
ponuja tudi novo asistenčno funkcijo pri vožnji 
skozi križišče. Highlander zaznava tudi vozila, ki se 
približujejo od zadaj, in v primeru morebitnega trka 
izvede določene varnostne ukrepe. 
 
Na voljo so tudi asistenčni sistemi, ki uravnavajo 
hitrost in vozilo ohranjajo na sredini voznega 
pasu. Zaradi njih je vožnja še udobnejša. Pametni 
prilagodljivi tempomat sestavljata polni prilagodljivi 
tempomat in sistem za prepoznavanje prometnih 
znakov. To pomeni, da sistem prilagodi hitrost glede 
na trenutno omejitev hitrosti. Na voljo so tudi funkcije 
ohranjanja voznega pasu, ki skupaj z asistenco 
krmiljenja pomaga pri ohranjanju vozila na sredini 
voznega pasu. 

Varno vožnjo ponoči omogoča sistem za samodejno 
prilagajanje dolžine snopa luči.

VARNOST

Monitor s panoramskim pogledom
Posebne štiri kamere ustvarjajo 
360-stopinjski 3D-pregled nad 
okolico avtomobila. To je še 
posebno priročno pri parkiranju in 
manevriranju po ozkih ulicah. Slika 
je prikazana na osrednjem zaslonu 
multimedijskega sistema Toyota 
Touch® 2, pri čemer lahko voznik 
izbira med dvema načinoma prikaza.

Zaznavanje prečnega prometa s 
samodejnim zaviranjem  
Sistem pomaga pri vzvratnem 
speljevanju s parkirnega prostora, 
pri katerem se lahko določena 
vozila znajdejo v mrtvem kotu. 
Sistem voznika opozori z utripajočim 
signalom na stranskih vzvratnih 
ogledalih. Če voznik stopi na zavoro, 
sistem sproži samodejno zaviranje in 
tako prepreči morebitni trk. 

Zaznavanje mrtvega kota 
Ta funkcija je izjemno uporabna 
pri zamenjevanju voznega pasu. 
Omogočajo jo radarji, ki zaznavajo 
vozila v mrtvem kotu, in voznika 
opozorijo z utripajočim signalom na 
stranskih vzvratnih ogledalih. 

PAMETNA VOŽNJA. 
PREMIŠLJENA VARNOST. 
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ELEGANT

PAKET OPREME ELEGANT

GLAVNE ZNAČILNOSTI
 — Paket aktivne varnosti Toyota Safety 
Sense
 — Sistem samodejnega klica v sili 
(eCall)
 — 45,7-centimetrska (18-palčna) ALU-
platišča
 — Žarometi Bi-LED
 — 17,8-centimetrski (7-palčni) 
multiinformacijski barvni zaslon 
med merilniki
 — Sistem Smart Entry & Push Start za 
samodejno odklepanje vozila in 
zagon motorja s pritiskom na gumb
 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem 
kotu BSM (Blind Spot Monitor) 
 — Samodejna klimatska naprava 
s triobmočnim delovanjem in 
protiprašnim ©ltrom
 — Ogrevana sprednja sedeža in 
volanski obroč
 — Brezžični polnilnik prenosnih naprav
 — 5 polnilnih vtičnic USB
 — Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni 
vožnji s funkcijo pranja
 — Multimedijski prikazovalnik Toyota 
Touch 2 z 20,3-centimetrskim 
(8-palčnim) za dotik občutljivim 
barvnim zaslonom 

Tkanine in materiali 
Prikazan je model Elegant s črnimi 
usnjenimi sedeži, 17,8-centimetrskim 
informacijskim zaslonom in šestimi 
zvočniki.
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EXECUTIVE

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(DODATNO K PAKETU  
OPREME ELEGANT)

 — 50,8-centimetrska (20-palčna) lita 
platišča
 — Navigacijska naprava
 — Vrhunsko ozvočenje JBL z 11 
zvočniki
 — Oblazinjenje sedežev iz pravega 
usnja
 — Spominska funkcija za voznikov 
sedež in zunanji vzvratni ogledali 
 — Električno pomičen sovoznikov 
sedež
 — Parkirni senzorji
 — Električno odpiranje in zapiranje 
prtljažnih vrat
 — Leseni dekorativni elementi
 — Ambientalna osvetlitev
 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem 
kotu pri vzvratnem speljevanju 
s parkirnega prostora s funkcijo 
zaviranja RCTB

Tkanine in materiali
Prikazan je model Executive s črnimi 
usnjenimi sedeži, multimedijskim 
sistemom Toyota Touch® 2 z navigacijo 
Go in premijskim avdiosistemom JBL.

PAKET OPREME EXECUTIVE
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PAKET OPREME PREMIUM 

PREMIUM

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(DODATNO K PAKETU 
 OPREME EXECUTIVE) 

 — Panoramsko strešno okno z 
možnostjo odpiranja 
 — Oblazinjenje sedežev iz 
perforiranega usnja
 — Hlajena sprednja sedeža
 — Barvni projekcijski prikazovalnik 
podatkov na vetrobranskem steklu 
 — Toyota Touch 2 z 31,2-centimetrskim 
(12,3-palčnim) za dotik občutljivim 
barvnim zaslonom
 — Vzvratno ogledalo s funkcijo 
digitalnega prikaza slike s 
širokokotne vzvratne kamere 
 — Sistem štirih kamer, ki omogočajo 
360-stopinjski pogled okoli vozila 
ter pogled na vozilo in okolico s 
ptičje perspektive. 

Tkanine in materiali 
Prikazan je model Premium s črnimi 
usnjenimi sedeži, panoramskim 
strešnim oknom in 31,75-centimetrskim 
multimedijskim zaslonom.

2322



Prečni nosilci
Aerodinamični prečni nosilci so opremljeni s 
ključavnico in omogočajo preprosto namestitev na 
Highlanderjeve strešne sani. Poleg tega omogočajo 
uporabo dodatnih nosilcev za številne športne 
pripomočke.

Stranska stopnica
Stranska stopnica omogoča preprost dostop do 
strešnih dodatkov, poleg tega pa povečuje robustni 
videz vašega avtomobila.

Strešni kovček v svetleče črni barvi
Če se odpravljate na smučarske počitnice in imate 
preveč prtljage, si lahko omislite sodoben strešni 
kovček, ki se odpira na obeh straneh.

Nosilec za smuči in snežno desko
Na posebnem nosilcu je dovolj prostora za 6 parov 
smuči ali dve snežni deski. Vaša oprema pa bo trdno na 
svojem mestu zaradi dveh gumijastih pro©lov. 

Vlečna kljuka
Vlečna kljuka omogoča izkoristek Highlanderjevih 
vlečnih zmogljivosti. Kljuko je mogoče preprosto 
odstraniti, kadar je ne potrebujete.

Nosilec za kolo 
Strešni nosilec omogoča varen prevoz kolesa na strehi. 
Namestiti ga je mogoče na levo in desno stran strehe. 
Opremljen je s ključavnico.

Aluminijasta zaščitna plošča Hybrid  
Aluminijasta zaščitna plošča varuje lak pred praskami 
in udrtinami, poleg tega pa pripomore k estetiki vašega 
avtomobila. 

Usmerjevalniki vetra  
Aerodinamični usmerjevalniki vetra pri vožnji z odprtimi 
stranskimi stekli zmanjšujejo hrup v kabini.

Toyota vedno poskrbi za uporabne dodatke, 
ki so ustvarjeni za vaš življenjski slog. Poleg 
tega so zasnovani tako, da dopolnjujejo 
Highlanderjev videz. 

PREVOZ V SLOGU.

DODATKI
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ZAŠČITA ZA UDOBJE.

Zaščitni dodatki Toyota na učinkovit način 
preprečujejo praske in udrtine ter skrbijo, 
da bo vaš Highlander vedno v vrhunski 
kondiciji. 

Celotno kolekcijo dodatkov si lahko ogledate na spletni 
strani znamke Toyota. 

DODATKI

Sprednji in zadnji ščitniki proti blatu 
Namenska zaščita karoserije pred vodo, blatom in 
kamenjem izpod koles. Na voljo je komplet za sprednji 
in zadnji kolesi. 

Ščitnik za rob vrat 
Rob vrat je ena najbolj občutljivih točk avtomobila. 
Z gumijastim pro©lom boste zavarovali lak svojega 
avtomobila. 

Zaščitni ¥lm za zaščito dela okoli kljuk 
Posebni ©lm preprečuje praske, ki nastajajo okoli kljuk 
na vratih vašega avtomobila.

Horizontalna mreža za tovor
Mreža preprečuje premikanje tovora po prtljažnem 
prostoru.

Preproga za prtljažni prostor
Preproga se odlično prilega prtljažnemu prostoru in 
omogoča učinkovito zaščito. Poleg tega je  preprosto 
tudi čiščenje. 

Preproge iz tekstila 
Preproge se slogovno ujemajo z notranjostjo avtomobila 
ter preprečujejo nabiranje prahu in umazanije. Posebni 
gumbi omogočajo varno namestitev.

Preproge iz gume 
Za zaščito pred umazanijo, blatom in vodo so primerne 
preproge iz kakovostne gume, ki jih je možno preprosto 
očistiti.

Ščitnik pokrova motorja 
Ščitnik pokrova motorja je ergonomsko zasnovan 
in ohranja aerodinamiko avtomobila. Poleg tega pa 
omogoča zaščito pokrova motorja pred praskami in 
udrtinami. 
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BARVE

070 bela Pearl* 1J9 srebrna Celestal§ 218 črna Attitude§ 4X9 Ebony§

1G3 siva Ash§ 1K5 Moondust* 3T3 rdeča Tokyo* 8X8 modra Midnight§

BARVE.

Prvi vtis je vedno najpomembnejši 
in Toyota Highlander s svojo 
mogočno podobo vedno 
privablja poglede. Izbirate lahko 
med številnimi atraktivnimi 
barvami, med katerimi je tudi 
nekaj bisernih in kovinskih opcij. 
Lahko se odločite tudi za rdečo 
Tokyo ali modro Midnight, s 
katerima boste zagotovo izstopali 
iz množice.

 * Biserna barva.
 § Kovinska barva.
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PLATIŠČA IN OBLAZINJENJE

PLATIŠČA IN OBLAZINJENJE.

Črno umetno usnje s črnimi šivi
Standardno pri paketu opreme 

Elegant 

Črno usnje s črnimi šivi
Standardno pri paketu 

opreme Executive 

Črno perforirano usnje z 
diamantnim vzorcem in 

črnimi šivi
Standardno pri paketu 

opreme Premium 

Perforirano usnje v gra¥tni barvi z 
diamantnim vzorcem in črnimi šivi

Standardno pri paketu opreme 
Premium 

Usnje v gra¥tni barvi s 
črnimi šivi

Standardno pri paketu 
opreme Executive 

50,8-centimetrska (20-palčna)  
10-kraka lita platišča

Standardno pri paketu opreme Premium 

45,7-centimetrska (18-palčna) 10-kraka 
strojno obdelana lita platišča

Opcijsko pri vseh paketih opreme

50,8-centimetrska (20-palčna)  
5-kraka lita platišča

Standardno pri paketu opreme Executive 

50,8-centimetrska (20-palčna) 5-kraka strojno 
obdelana lita platišča

Opcijsko pri vseh paketih opreme

45,7-centimetrska (18-palčna) strojno 
obdelana 5-kraka lita platišča v  

temno sivi barvi
Standardno pri paketu opreme Elegant 
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TEHNIČNI PODATKI
TEHNIČNI PODATKI

MOTORJI
  Hibrid  

2,5 l TNGA bencinski hibrid e-CVT

Koda motorja A25A-FXS

Število valjev 4, v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC s tehnologijo VVT-iE 

Sistem vbrizga goriva Neposredno vbrizgavanje

Prostornina (cm3) 2487

Premer in gib bata (mm x mm) 87,5 x 103,48

Kompresijsko razmerje 14,0:1

Največja moč (KM) 190

Največja moč (kW/vrt./min) 140/6000

Največji navor (Nm/vrt./min) 239/4300-4500

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (DIN hp) 248

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 182

Sprednji elektromotor Hibridna baterija

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim 
magnetom Tip Nikelj-metal-hidridna (NiMH)

Največja moč (kW) 134/40 Nazivna napetost (V) 288

Največji navor (Nm) 270/121 Kapaciteta baterije (3 hr) amp. hr. 6,5

ZMOGLJIVOSTI
  Hibrid  

2,5 l TNGA bencinski hibrid e-CVT

Največja hitrost (km/h) 180

0–100 km/h (s) 8,3

VZMETENJE

Spredaj Sprednje vpetje MacPherson

Zadaj Neodvisno dvojno prečno vodilo

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe
WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno kon©guracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti
vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet,
stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.

ZAVORE

Spredaj Hlajene kolutne zavore (2-batna čeljust)

Zadaj Hlajene kolutne zavore (1-batna čeljust)

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST
  Hibrid  

2,5 l TNGA bencinski hibrid e-CVT

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 6,6-7,1

Nizka hitrost (l/100 km) 6,6-7,3

Srednja hitrost (l/100 km) 5,8-6,4

Visoka hitrost (l/100 km) 5,8-6,3

Ekstra visoka hitrost (l/100 km) 7,7-8,1

Priporočeno gorivo 95- ali večoktanski

Prostornina posode za gorivo (l) 65

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (g/km) 149-160

Nizka hitrost (g/km) 150-165

Srednja hitrost (l/100 km) 131-145

Visoka hitrost (l/100 km) 131-140

Ekstra visoka hitrost (l/100 km) 173-182

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AM)

Emisijski razred EURO 6 AP

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 216,3

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 18,0

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 14,6

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 6,7

Dimni delci (mg/km) 0,24

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 68,0
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TEHNIČNI PODATKI
TEHNIČNI PODATKI

2850 mm1128 mm 988 mm

17
55
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1662 mm 1659 mm

1930 mm 1930 mm4966 mm

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI
  Hibrid  

2,5 l TNGA bencinski hibrid e-CVT

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 4670*/4720

Masa praznega vozila (kg) 2015-2130

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 2000

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 700

ZUNANJE DIMENZIJE 5 vrat

Dolžina (mm) 4966

Širina (mm) 1930

Višina (mm) 1755

Kolotek spredaj 1659

Kolotek zadaj 1662

Previs spredaj 988

Previs zadaj 1128

Medosna razdalja 2850

MERE NOTRANJOSTI 5 vrat

Notranje mere – dolžina (mm) 2548

Notranje mere – širina (mm) 1398

Notranje mere – višina (mm) 1190§/1212

MERE PRTLJAŽNEGA PROSTORA 5 vrat

Prostornina prtljažnika do strehe ob postavljenih 5 sedežih (l) 838

Skupna dolžina prtljažnika ob postavljenih 7 sedežih (mm) 509

Skupna višina prtljažnika (mm) 800

Skupna dolžina prtljažnika ob postavljenih 5 sedežih (mm) 1176

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih 7 sedežih, po metodi VDA (l) 241

OBRAČALNI KROG 5 vrat

Min. obračalni krog – pnevmatike/karoserija (m) 11,4

KOLESA Elegant Executive Premium

45,7-centimetrska (18-palčna) strojno obdelana 5-kraka lita platišča v temno sivi barvi  – –

50,8-centimetrska (20-palčna) 5-kraka lita platišča –  –

50,8-centimetrska (20-palčna) 10-kraka lita platišča – – 

Black small centre caps   

Temporary spare wheel   

 = Standard  = Opcijsko – = Ni možno * oprema Elegant § s panoramskim strešnim oknom
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Za manjšo porabo vode smo v naših 
tovarnah začeli zbirati deževnico. 
Uporabljamo tudi različne očiščevalne 
metode, ki omogočajo reciklažo in ponovno 
uporabo vode. 

ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA  
PORABE VODE

IZZIV 4

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo 
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil 
znamke Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako 
vsakemu avtomobilu, ko v enem življenjskem 
ciklu doseže konec svoje poti, omogočimo 
novo življenje. 

USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV 
NA PODLAGI RECIKLIRANJA

IZZIV 5

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki 
jo varujemo kot naše največje bogastvo. V ta 
namen sadimo drevesa in v urbanih okoljih 
ustvarjamo nove zelene površine, s čimer 
želimo pripomoči k družbi, ki se zaveda 
pomena narave in sožitja z njo. 

USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI 
V SOŽITJU Z NARAVO

IZZIV 6

* Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in 
odobril TÜV Rheinland in ima certi©kat ISO14040/14044. 

OKOLJE

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov 
zmanjšati emisije novih vozil v primerjavi s 
tistimi, ki so bila proizvedena leta 2010. Za 
dosego tega cilja želimo razviti nova vozila 
z nizkimi emisijami ali brez njih. 

BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA

IZZIV 1

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, 
prijaznih do okolja. Analiziramo jih in 
preoblikujemo, da imajo v svojem celotnem 
življenjskem ciklu čim manjši negativni vpliv 
na okolje.* 

ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂

IZZIV 2

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških 
obratov uporabljamo najsodobnejšo 
tehnologijo in si prizadevamo za uporabo 
obnovljivih virov energije. Zavezali smo se k 
večji energijski učinkovitosti naših obratov. 
Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno in 
vodikovo energijo. 

TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂

IZZIV 3

OKOLJSKI IZZIVI 
TOYOTA 2050 IN 
OKOLJSKA ZAVEZA 
ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Pri znamki Toyota smo si zadali 
cilj, da bomo izničili vse negativne 
vplive na okolje. Zadali smo si šest 
izzivov, ki jih želimo uresničiti do leta 
2050. Vsak izmed njih je usmerjen 
v ustvarjanje pozitivne trajnostne 
družbe in varovanje našega planeta 
kot celote.

Za več informacij obiščite:
www.toyota.si ali
kontaktirajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.
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POPOLNA 
BREZSKRBNOST

BREZSKRBNOST

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na 
površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova 
vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so 
posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v program 
Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km) 
in podaljšano jamstvo za hibridno baterijo do 10 let 
za naša hibridna vozila. Program Toyota Relax se 
lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja 
en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga 
je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 
185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je 
predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega 
jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno 
nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz 
vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo 
poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z 
novo, enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo 
kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno 
garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

SERVISNI PROGRAM ZA HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na letni 
ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 let po 
registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj 
vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. 
Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali 
po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako,  
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem  
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni  
deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado 
motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.**
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NOVI HIGHLANDER
VELIK. MOČAN. HIBRID. 

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v 
vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste  lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico 
do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ˝ Toyota 
Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.
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