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TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

  Hibrid  
2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  
1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 5,2-5,7 4,8-5,2

Nizka hitrost (l/100 km) 4,8-5,3 4,0-4,4

Srednja hitrost (l/100 km) 4,3-4,8 3,8-4,2

Visoka hitrost (l/100 km) 4,7-5,0 4,3-4,7

Extra visoka hitrost (l/100 km) 6,4-6,8 6,1-6,5

Priporočena vrsta goriva 95-oktanski neosvinčen
bencin (ali več)

95-oktanski neosvinčen
bencin (ali več)

Prostornina posode za gorivo (l) 43 43

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (g/km) 119-128 109-118

Nizka hitrost (g/km) 109-120 91-101

Srednja hitrost (g/km) 98-108 87-95

Visoka hitrost (g/km) 105-113 97-106

Extra visoka hitrost (g/km) 146-155 139-147

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

Emisijski razred EURO 6 AP EURO 6 AM

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 190,5 69,8

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 19,9 11,0

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 17,2 8,7

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 4,9 3,6

Dimni delci (mg/km) - -

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 65,0 66,7

MOTORJI

Oznaka motorja M20A-FXS 2ZR-FXE

Število valjev 4 v vrsti 4 v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC, verižni pogon  
(s tehnologijo VVT-iE in VVT-i)

16 ventilov DOHC, verižni pogon  
(s tehnologijo VVT-iE in VVT-i)

Sistem vbrizga goriva SFI - Zaporedno vbrizgavanje  
goriva

SFI - Zaporedno vbrizgavanje  
goriva

Prostornina (cm3) 1987 1798

Premer in gib bata (mm x mm) 80,5 x 97,6 80,5 x 88,3

Kompresijsko razmerje 14,0:1 13,0:1

Največja izhodna moč motorja (DIN hp) 152 98

Največja izhodna moč motorja (kW/rpm) 112/6000 72/5200

Največji navor (Nm/vrt./min) 190/4400-5200 142/3600

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (DIN hp) 184 122

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 135 90

2,0 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT 
Sprednji elektromotor 

2,0 l bencinski hibrid Dynamic Force e-CVT 
Hibridna baterija

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s 
trajnim magnetom

Tip Nikelj-metal-hidridna (NiMH)

Največja moč (kW / KM) 80 / 109 Nazivna napetost (V) 216,0

Največji navor (Nm) 202 Število baterijskih modulov 180

Največja napetost (V) 650 Zmogljivost baterije (3 ure) (Ah) 6,5

1,8 l  bencinski hibrid e-CVT 
Sprednji elektromotor

1,8 l  bencinski hibrid e-CVT 
Hibridna baterija

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s 
trajnim magnetom

Tip Litij-ionska baterija (Li-ion)

Največja moč (kW / KM) 53 / 72 Nazivna napetost (V) 207,2

Največji navor (Nm) 163 Število baterijskih modulov 56

Največja napetost (V) 600 Zmogljivost baterije (3 ure) (Ah) 3,6

 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 konfiguracijo 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 

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik 



TEHNIČNI PODATKI

ZMOGLJIVOSTI

  Hibrid  
2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  
1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Največja hitrost (km/h) 180 170

0–100 km/h (s) 8,2 11,0

Koeficient upora 0,32 0,32

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 1.930 1.860

Masa praznega vozila (kg) 1.560 - 1.600 1.495 - 1.535

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 725 725

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 725 725

VZMETENJE

Spredaj MacPherson vzmetna roka MacPherson vzmetna roka

Zadaj Neodvisno dvojno prečno vodilo Neodvisno dvojno prečno vodilo

ZAVORE

Spredaj Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore

Zadaj Kolutne zavore Kolutne zavore

* oprema C-ENTER e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik  AWD = pogon na vsa 4 kolesa (mehanski)



TEHNIČNI PODATKI
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PRTLJAŽNI PROSTOR

  Hibrid  
2,0 l bencinski hibrid
Dynamic Force e-CVT

  Hibrid  
1,8 l bencinski hibrid
e-CVT

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih zadnjih sedežih, 
po metodi VDA (l) 358 377

Prostornina prtljažnika do strehe ob
podrtih zadnjih sedežih, po metodi VDA (l) 1.102 1.164

OBRAČALNI KROG

Min. obračalni krog - pnevmatike/karoserija (m) 10,4 / 11,0

KOLESA C-ENTER C-LUB GR SPORT C-HIC ORANGE 
EDITION

43,2 cm (17-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine  - - - -

45,7 cm (18-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi -  - - -

45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine - - -  -

45,7 cm (18-palčna) 10-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi - - - - 

48,3 cm (19-palčna) 5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi - -  - -

Sredinski pokrovček v srebrni barvi     

Komplet za enostavno popravilo pnevmatike     

 = Standard    = Opcijsko  – = Ni na voljo * velja za 2,0 l Hybrid

ZUNANJE MERE

Zunanja dolžina (mm) 4.395 4.390

Zunanja širina (mm) 1.795 1.795

Zunanja višina (mm) 1.555 1.555

Kolotek spredaj (mm) 1.550 1.540*/1.550

Kolotek zadaj (mm) 1.570 1.560*/1.570

Previs spredaj (mm) 940 940

Previs zadaj (mm) 815 805

Medosna razdalja (mm) 2.640 2.640

MERE NOTRANJOSTI

Notranje mere - dolžina (mm) 1800

Notranje mere - širina (mm) 1455

Notranje mere - višina (mm) 1210



BARVE

04
0 

Be
la

 
Pu

re
 W

hi
te

07
0 

Be
la

 P
ea

rl§  
Pe

ar
l W

hi
te

3U
5 

Rd
eč

a 
Fl

am
e*

 
Fl

am
e 

Re
d

20
9 

Č
rn

a 
N

ig
ht

 S
ky

* 
N

ig
ht

 S
ky

 B
la

ck

1G
3 

Si
va

 A
sh

 G
re

y*
 

As
h 

G
re

y

4R
8 

O
ra

ng
e*

 
O

ra
ng

e

1K
0 

M
et

al
 S

tr
ea

m
* 

M
et

al
 S

tr
ea

m

6X
1 

O
xi

de
 B

ro
nz

e*
 

O
xi

de
 B

ro
nz

e

8X
2 

M
od

ra
 H

yd
ro

* 
H

yd
ro

 B
lu

e 

1K
3 

Si
va

 C
el

es
tit

e*
 

C
el

es
tit

e 
G

re
y 

 

21

5

119 10

3

876

4

DVOBARVNE RAZLIČICE

ENOBARVNE RAZLIČICE

1. 2MQ Solid White s črno streho 
2. 2NA Bela Pearl§ s črno streho
3. 2NB Siva Ash Grey* s črno streho
4. 2VF Dynamic Grey* s črno streho 
5. 2NK Metal Stream* s črno streho

6. 2TA Črna Night Sky* s streho v kovinskem odtenku
7. 2TB Rdeča Flame* s črno streho
8. 2TC Orange* s črno streho
9. 2TJ Celestite Grey* s streho v kovinskem odtenku
10. 2TH Siva Celestite* s črno streho
11. 2NH Modra Hydro* s črno streho

* kovinska barva § biserna barva



SEDEŽI

5. Črno perforirano usnje z diamantnim 
vzorcem – standardno pri paketu opreme 

ORANGE EDITION, opcijsko pri paketih opreme 
C-LUB in C-HIC

6. Črna Alcantara® s črnimi usnjenimi oporniki 
ter srebrnimi in rdečimi šivi –  

opcijsko v paketu opreme Premium GR SPORT

4. Črna perforirana Alcantara® v kombinaciji z 
usnjem – opcijsko pri paketu opreme C-LUB 

7. Črna tkanina s srebrnImi in rdečimi šivi – 
standardno pri paketu opreme GR SPORT
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2. Črna tkanina s svetlo modrimi šivi – 
standardno pri paketu opreme C-LUB

3. Kombinacija reliefne tkanine in usnja – 
standardno pri paketu opreme C-HIC

1. Črna tkanina s svetlo sivimi šivi – standardno 
pri paketu opreme C-ENTER

1 2 3
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PLATIŠČA

1. 43,2 cm (17-palčna)  
5-kraka platišča iz lahke litine –  
standardno pri opremi C-ENTER

4. 45,7 cm (18-palčna)  
10-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi – 

standardno pri opremi ORANGE EDITION 

2. 45,7 cm (18-palčna)  
5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi – 

standardno pri opremi C-LUB

5. 48,3 cm (19-palčna)  
5-kraka platišča iz lahke litine v črni barvi – 

standardno pri opremi GR Sport 

3. 45,7 cm (18-palčna)  
10-kraka platišča iz lahke litine –  

standardno pri opremi C-HIC
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POPOLNA 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. 

TOYOTA RELAX
Po preteku tovarniške garancije vam Toyota omogoča, da se brezplačno vključite v program jamstva 
Toyota Relax. Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti naših vozil vam po vsakem rednem servisu 
ponujamo brezplačno popravilo vozila v primeru morebitne okvare  (vse do starosti vozila do 10 let) pod 
pogojem, da vaš avtomobil servisirate pri pooblaščenem partnerju Toyota*.

JAMSTVO PNEVMATIK Z ASISTENCO
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.

10 LET JAMSTVA ZA HIBRIDNO BATERIJO
Novi hibridi znamke Toyota ponujajo 5-letno tovarniško garancijo za vse sestavne dele hibridnega 
pogonskega sklopa. Po petih letih starosti vašega vozila se lahko odločite za brezplačno podaljšano 
jamstvo za hibridno baterijo. To lahko redno obnavljate vse do desetega leta starosti svojega vozila.

ASISTENCA EUROCARE NA CESTI
Da bi še bolj brezskrbno uživali v vožnji, vam z veseljem nudimo 3-letno pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki 
je na voljo v štiridesetih evropskih državah. V primeru težav z vašim avtomobilom vam Toyota Eurocare nudi 
več možnosti pomoči.

GARANCIJA ZA PRERJAVENJE
12-letna garancija proti prerjavenju nudi kritje v primeru prerjavenja (od znotraj navzven) zaradi morebitnih 
napak v materialu ali izdelavi, ne glede na število prevoženih kilometrov*.

GARANCIJA ZA LAK
3-letna garancija krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne 
glede na število prevoženih kilometrov.

PROGRAM ZA STAREJŠA VOZILA 5+
Ugodno vzdrževanje in posebni popusti so na voljo tudi za vozila znamke Toyota, ki so starejša od 5 let. 
Program za starejša vozila 5+ (odvisno od starosti vozila) vključuje vgradnjo originalnih nadomestnih delov 
Toyota najvišje kakovosti.

TOYOTA RELAX

DO

10LET 
JAMSTVA

ZA HIBRIDNO BATERIJO
10LET 

JAMSTVA

ZA PNEVMATIKE

TOYOTA  
EUROCARE

PROGRAM ZA  
STAREJŠA VOZILA

5+

GARANCIJA ZA 
PRERJAVENJE

GARANCIJA  
ZA LAK


