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www.toyota.com.al
PAJISJET STANDARTE
X

GO FUN YOURSELF

TOYOTA TIRANA
X-clusive +
më shumë nga X-Clusive

●Smart Entry
● Ndezje e motorit me buton

● Sistem antibllokues frenimi + Shpërndarje elektronike të fuqisë se

frenimit + sistem ndihmues gjatë frenimit (ABS+EBD+BA)
● Sistem i kontrollit të stabilitetit te makinës (VSC)
● AIRBAG ballor, për shoferin dhe pasagjerin
● AIRBAG anësor për shoferin dhe pasagjerin
● AIRBAG “Perde”para dhe mbrapa
● Timoni elektrik
● Sistem audio me 2 altoparlante
● Aux In + USB port
● Timoni i rregullueshëm në lartësi dhe thellesi
● Disqe çeliku 14“ me goma 165/60 R14
● Dorëzat e dyerve dhe pasqyrat me ngjyre te zezë
● Parakolp në te zezë, para dhe mbrapa
● Spoiler i pasem
● Drita gjatë ditës (LED)
● Isofix
● Mbajtëse për gota ( 2 para, 1 prapa)
● Alarm për venien e rripit te sigurimit
● Sistem për kontrollin e presionit pneumatike te gomave (TPWS)

X-wave
më shumë nga X-play

● Disqe alumini 15 " me goma 165/60 R15
● Sedilje sportive me lëkurë të pjesshme
● X-Touch s-m multifunksional me ekran 7" me prekje
● Tavan solar elektronik, lloji CANVAS, e zezë
● Tyre repair kit (Kiti i nderrimit te gomes rezerve)
● Kamerë e pasme për asistencë ne parkim
● Mbrojtëse prapa në ngjyrë e zezë
● Dorëzat e dyerve të brendshme të kromuara

më shumë nga X-wave

● Smart Entry për hapjen dhe mbylljen e automjetit,
ndezjen dhe fikjen e motorit me ndihmën e butonit
X-wave Privacy

●Xhama e pasme dhe anesore prapa te zinj

X+
më shumë nga X

● Ajer i kondicionuar me komandim manual
● Mbyllje qendrore me telekomande
● Xhamat përpara me komandim elektrik
X-play
më shumë nga X+

●Disqe celiku 15” me goma 165/60 R15
● Dorëzat e dyerve dhe pasqyrat e jashtme me ngjyrën e kabinës
● Pasqyrat e jashtme me ngrohje dhe te rregullueshme elektrikisht
● Timoni dhe leva e marshit në lëkurë
● Bluetooth
● Komandat e Audios ne timon
● 4 autoparlante
● Mates i motorit
● Rregullim sipas lartësisë i stolit te shoferit
● Drita antimjegulle përpara
● Sedilja prapa e ndare 50:50 dhe e paloseshme
● Grile përpara "X" me ngjyre te zezë
X-cite
më shumë nga X-play
● Disqe alumini 15

● Mbrojtëse prapa në ngjyre e zezë
● X-Touch sistemi multifunksional me 7" ekran me prekje
● Kamere parkimi
● Tapiceria me ornamente në ngjyrë portokalli
● Detaje të brendshme në ngjyrë te karrocerisë
● Dorëzat e dyerve të jashtme të kromuara
X-clusive
më shumë nga X-play

● Disqe alumini 15 " me ornament te madh qendror
● Grila e kromuar përpara ,me ngjyre te argjendtë
● Mbrojtëse prapa me ngjyra argjendi
● X-Touch sistem multifunksional me ekran 7" me prekje
● Kamerë parkimi
● Ajër i kondicionuar automatik
● Sensore drite
● Akcenti i karrocerisë në ngjyrë piano
● Dorëzat e dyerve të brendshme të kromuara
● Mbulesa anësore të kromuara

Ngjyra e trupit/ Paketë Pajisje
X
X-play
X-cite
X-clusive
X-wave

Të dhëna teknike
Мotori (ccm)
Fqia max
Kopja (NM/rpm.)
Transmisioni
Shpejtësia max (км/orë)
Akselerimi (0 - 100 км/orë)
Konsumi - i kombinuar (l/100 км)
CO2 emisioni ( i kombinuar) (gr/Км)
Niveli i ndotjes

Ngjyra jometalik :
Cool White, Fire Red
Cool White, Fire Red
n/a
n/a
Cool White, Fire Red

Ngjyrat metalike :
Satin Silver (1E7); Anthracite Grey (1E0); Midnight Black (211); Dark Blu
(8R7); Pop Orange (4W5)
Satin Silver, Anthracite Grey
Satin Silver, Anthracite Grey, Dark Blue
Pop Orange
Midnight Black
Satin Silver, Anthracite Grey, Dark Blue

1.0 VVT-i
M/T

1.0 VVT-i
MMT

Cool White (068); Fire Red (3P0)

5 marshe manual
14,2
4,1 l/100Км
95
Euro 5

998
69/6,000
95/4,300
160

5marshe automatike
15,5
4,2
97
Euro 5

TOYOTA TIRANA ruan të drejtë për ndryshimin e çmimeve dhe specifikimeve paraprakisht pa ju paralajmëruar. Per me shume info. kontaktoni TOYOTA TIRANA ose vizitoni: www.toyota.com.al

TOYOTA TIRANA AUTOSTRADA TIRANE-DURRES KM 18-Тel: 067 20 77 077- E-mail: info@toyota.com.al

