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TOYOTA TIRANA-ALBANIA
LUNA

Terra

●Sistemi i frenimit antibllokues + Shpërndarje elektrike të fuqisë së frenimit+ Sistemi ndihmues përgjatë
ndalimit (ABS+EBD+BA)
● Sistemi i kontrollit të stabilitetit i makinës (VSC)
● Sistemi për ndihmë në ngjitje përpjete (НАС)
● Tregues për presion të ulët pneumatik te gomave
● AIRBAG
ballor për shoferin dhe pasagjerin
Pajisjet
standarte
● AIRBAG për gjunjet e shoferit
● ISOFIX
● Airbag anësore, për shoferin dhe pasagjerin
● Perde ajrore të mbrojtëse, para dhe mbrapa
● Përshtatje ne lartësi të mbështetëses se kokës për të gjithë ulëset
● Drita të parme LED gjatë ditës
● Dritë Stop, pulsime automatik kur ka frenim papritmas
● Drita të parme halogjene me funksion "Follow me h

më shumë ngaTERRA

● Drita antimjegull përpara me detaje të kromuara
● Ajri i kondicionuar me komandim automatik me info-displey
● Sistemi multimedial Toyota Touch 2 me 6.1" ekran me prekje dhe dy
autoparlante shtese
● Bluetooth
● Timoni dhe leva e marshit me lëkurë
● Kapak rrëshqitës së mbështetëse bërryli midis ulëset të parme
● Kamerë e pasmepër ndihmë parkimi.
● Dritaret e pasme, elektike
● Detaje të kromuar në tabelën instrumentale, dhe hapjen për ventilim
● Spine 12 V në konsole qendrore.
● Disqe çeliku 16" me goma 205/55 R16

● Komandat ne timon për audio sistemin.
● Ajër i kondicionuar me komandim manual
Radio-CD me 4 autoparlante + CD pleer me MP3, me WMA
● Aux In + USB port
● Panel qendror në tabelën instrumentale me ngjyrë e zezë piano
● Mbyllje qendrore e dyerve me telekomande + Imobilajzer
● Dritare të perparme elektrike
● Timoni i rregullueshem në lartësi dhe thellësi
● Tabelë instrumentale Optitron
● kompjuter bordi
● Grile e kromuar përpara dhe parakolpi në ngjyrën e karrocerisë
● Ngrohëse në xhamin e pasëm dhe radio antena e instaluar

SOL
më shumë nga LUNA

● Sensore parkimi ballore dhe të pasme
● Sistemi Smart Entry; Start & Stop Engine
● Sensore shiu
● Sensore për dritë
● Pilot automatik ( vetëm për 1.6 Valvematic)
● Sistemi inteligjente për parkimi (IPA)
● LCD Displey multifunksional
● Pasqyra e brendshme Elektro-kromatike
● Palosja elektrike e pasqyrave të jashtme
● Mbështetëse bërryli, përpara, me lëkurë.
● Tapiceria lëkurë në dyerve të parme
● Ndriçimi luksoze në ngjyrë e kaltër në tabelën instrumentale

● Pasqyrat elektrike me ngrohje
● Sinjale të instaluara në pasqyrat anësore
● Sedilja prapa e ndare (60:40)
● Çakmak dhe tavëll duhani
● Disqe çelik 15" me rrota dhe goma 195/65 R15

Ngjyra e Trupit

Disqe alumini 16" dhe goma 205/55 R16

bardhë perle (070) ;Argjend (1F7); Granit gri(1G6) ; Çeliku gri(1Н2)
e kuqe (3R3); Bronzë, avangarde (4V8); I kaltër marine (8Q4) ; e zezë (209)
po
300 EURO

e bardhë (040)
jo
-

Меtalike
Pagesë shtesë për bojë metalik

Të dhëna teknike
Моtori (ccm)
Fuqia max (Кс/rpm.)
Momenti rotullues max (NM/rpm)
Transmisioni
Shpejtësia max (km/orë)
Akselerimi (0 - 100 кm/h )
Konsumi -i kombinuar (l/100 кm)
CO2 emision ( i kombinuar)
Niveli i ndotjes

1.33 Dual VVT-I MT

1.6 Valvematic MT

1.6 Valvematic CVT

1.4 D-4D 6MT

1329
99 / 6000
128 / 3800
6-shkallë ,manual
180
12,6
5,6
129
Euro 5+

1598
132 / 6400
160 / 4400
6-shkallë manual
200
10,0
6
139
Euro 5+

1598
132 / 6400
160 / 4400
6-shkallë automatik
190
11,1
5,6
130
Euro 5+

1364
90 / 3800
205 / 1800 - 2800
6-shkallë, manual
180
12,5
4,1
106
Euro 5+

●Per informacione me te hollesishme ju lutemi kontaktoni TOYOTA TIRANA.
● TOYOTA TIRANA ruan të drejtën për ndryshimin e çmimeve dhe specifikimeve paraprakisht pa ju paralajmëruar

TOYOTA TIRANA- AUTOSTRADA TIRANE-DURRES KM 18-

Cel.067 20 77077

- E-mail: info@toyota.com.al

