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CENY (Kč) Platnost ceníku od 1.6.2017

NEJPRODÁVANĚJŠÍ MODEL:
Double Cab EXECUTIVE 2,4 D-4D (150 k) 6 A/T 

3. Bohatá výbava: automatická klimatizace, Toyota Safety Sense, LED přední světlomety a mlhová světla, tempomat, Toyota Touch 2 s parkovací kamerou

2. Automatická 6stupňová převodovka1. Silný a dynamický motor 2,4 D-4D o výkonu 150 koní

Single Cab Cena s DPH Cena bez DPH

Base   

2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x2) 675 180 Kč 558 000 Kč
Live   
2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x4) 794 970 Kč 657 000 Kč

Extra Cab Cena s DPH Cena bez DPH
Live   
2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x4) 830 060 Kč 686 000 Kč

Double Cab Cena s DPH Cena bez DPH
Base   
2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x4) 825 220 Kč 682 000 Kč

Live   
2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x4) 839 740 Kč 694 000 Kč

Active   
2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x4) 914 760 Kč 756 000 Kč
2,4 D-4D (150 k) 6 A/T (4x4) 959 530 Kč 793 000 Kč

Executive   
2,4 D-4D (150 k) 6 M/T (4x4) 980 100 Kč 810 000 Kč
2,4 D-4D (150 k) 6 A/T (4x4) 1 024 870 Kč 847 000 Kč

Metalický lak karoserie 13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

Perleťový lak karoserie 19 500 Kč
23 595 Kč s DPH

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 14 050 Kč*
3leté aktualizace (český jazyk) 17 000 Kč s DPH

*Pouze Double Cab Active a Executive



Pakety

Pouze Double Cab výbava Live

Pouze Double Cab výbava Base, Live s paketem Plus a Active

Pouze Double Cab výbava Executive

Výbava na přání
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive

Metalický lak karoserie 13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

13 000 Kč
15 730 Kč s DPH

Perleťový lak karoserie – – 19 500 Kč
23 595 Kč s DPH

19 500 Kč
23 595 Kč s DPH

19 500 Kč
23 595 Kč s DPH

19 500 Kč
23 595 Kč s DPH

19 500 Kč
23 595 Kč s DPH

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté 
aktualizace (český jazyk) – – – – – 14 050 Kč

17 000 Kč s DPH
14 050 Kč

17 000 Kč s DPH

Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, 
výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu žárovek)

645 Kč
780 Kč s DPH

645 Kč
780 Kč s DPH

645 Kč
780 Kč s DPH

645 Kč
780 Kč s DPH

645 Kč
780 Kč s DPH

645 Kč
780 Kč s DPH

645 Kč
780 Kč s DPH

Toyota Protect
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové 
vrstvy) a navíc dokonalá ochrana kol a interiéru 
proti znečištění

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

7 851 Kč
9 500 Kč s DPH

PAKET PLUS 13 000 Kč
(cena s DPH 15 730 Kč)

 – Přední nárazník – lakovaný v barvě karoserie
 – B sloupek – černý lak
 – Celoplošné kryty kol
 – Přední mlhová světla
 – Tempomat

PAKET SAFETY 12 000 Kč
(cena s DPH 14 520 Kč)

 – Toyota Safety Sense
• Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí chodců (PD)
• Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
• Rozpoznávání dopravních značek (RSA)

PAKET LEATHER 37 000 Kč
(cena s DPH 44 770 Kč)

 – Čalounění sedadel přírodní / syntetická kůže – černá
 – Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné

Prodloužená záruka
Záruka Obsah CENA S DPH CENA BEZ DPH
Volitelná prodloužená záruka 
TOYOTA EXTRACARE 3+2 / 160 000 km

Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 
160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů 33 900 Kč* 28 016 Kč*

* cena již po 15 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla



VÝBAVA

Bezpečnost
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
ABS (protiblokovací systém brzd)

EBD (elektronická distribuce brzdné síly)

BA (brzdový asistent)
VSC (kontrola stability vozu)
A-TRC (aktivní kontrola trakce při rozjezdu)
TSC (kontrola stability přívěsu)
HAC (asistent rozjezdu do kopce)
DAC (asistent pro sjíždění prudkých kopců) – – – – –
Hydraulický posilovač řízení
Uzávěra diferenciálu zadní nápravy –
Otočný přepínač pohonu 4×2 / 4×4 –
Toyota Safety Sense
• Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí chodců
• Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
• Rozpoznání dopravních značek (RSA)*

– – – Safety Safety Safety

Tempomat – – – – Plus
Airbagy čelní (řidič + spolujezdec)
Airbagy boční (řidič + spolujezdec)
Airbagy hlavové (v každé řadě sedadel)
Airbag kolenní (řidič)
Deaktivace airbagu předního spolujezdce
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
Uchycení dětské sedačky ISOFIX 2× – – –

* Jen pro výbavy Active a Executive.

Toyota Safety Sense

Systém opuštění jízdního pruhu 
(LDA)

Asistent pro jízdu v pruzích, jako součást 
bezpečnostního systému Toyota Safety 

Sense, sleduje kamerou vodorovné značení 
vpředu na vozovce, a pokud vozidlo začne 
vyjíždět z jízdního pruhu, aniž by řidič dal 
znamení o změně směru jízdy, systém jej 

akustickým a optickým varováním upozorní 
– řidič pak může směr jízdy upravit. 

Předkolizní bezpečnostní 
systém (PCS)

Bezpečnostní systém předcházení kolizím využívá 
kameru ve spojení s laserem k rozpoznávání 

vpředu jedoucích vozidel. Pokud systém vyhodnotí 
potenciální riziko nehody, řidič je akustickým 
a vizuálním varováním upozorněn a současně 

se aktivuje brzdový asistent. V případě, že řidič 
nezačne včas sám brzdit, automaticky se aktivují 

brzdy s cílem střetu zabránit, nebo alespoň 
minimalizovat jeho následky. 

Systém rozpoznávání dopravních 
značek (RSA)

Systém RSA sleduje dopravní značky před 
vozidlem a následně v zorném poli řidiče 

na novém barevném TFT displeji zobrazuje 
různé užitečné informace, jako např. aktuální 
rychlostní omezení nebo zákaz předjíždění. 

Systém také vydává akustická a optická 
varování v případě, že řidič příslušné 

dopravní značky nerespektuje. 



Design exteriéru
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
Přední nárazník – nelakovaný (černý plast) – –
Přední nárazník – lakovaný v barvě karoserie – – – – Plus
Zadní nárazník – nelakovaný (černý plast) – –
Zadní nárazník – chromovaný – – – – –
Přední mřížka – černý lak – –
Přední mřížka – chromovaná – – – – –
B sloupek – černý lak – – – – Plus
Chromovaná vnější spodní lišta bočních oken – – – – – –
Ochranný rám zadní stěny kabiny – –
Korba s háčky – – – – –
Zástěrky za předními a zadními koly
Vnější zpětná zrcátka – manuálně ovládaná – – – – –
Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, vyhřívaná – –
Vnější zpětná zrcátka – elektricky sklopná – – – – –
Vnější zpětná zrcátka – nelakovaná (černý plast) – –
Vnější zpětná zrcátka – chromovaná – – – – –
Vnější zpětná zrcátka s integrovanými ukazateli směru – –
Vnější kliky dveří – černé, otvor pro klíč u řidiče a spolujezdce – – – – –
Vnější kliky dveří – černé, otvor pro klíč pouze u řidiče – – – –
Vnější kliky dveří – chromované – – – – –
Halogenové přední světlomety s denním svícením –
LED přední světlomety a světla denního svícení – – – – – –
Automatické nastavování výšky světlometů – – – – – –
Ostřikovače předních světlometů – – – – –
Přední mlhová světla – – – – Plus
Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
Elektricky ovládaná přední a zadní okna – –
Stahování okna řidiče jedním dotykem s ochranou proti přivření ruky – – –
Stahování všech oken jedním dotykem s ochranou proti přivření ruky – – – – – –
Vrstvené čelní sklo
Horní zatmavení čelního skla – – – – –
Zatmavená okna boční a zadní (Privacy glass) – – – – –
Analogové přístroje modře podsvícené
Multiinformační displej (monochromatický) – –
Multiinformační displej TFT 4,2" (barevný) – – – – –

Pohodlí
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
Klimatizace – manuální –
Klimatizace – automatická – – – – – –
Klimatizovaná přední schránka – –
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
Stěrače předního okna s nastavitelným cyklovačem
Senzor šera (automatická aktivace světel)
Zadní parkovací kamera – – – – –
Displej zadní parkovací kamery s dynamickými vodicími čarami – – – – –
Dálkově ovládané centrální zamykání (sklopný klíč) – – –
Smart Entry & Start (2× inteligentní klíč) – – – – – –
Imobilizer

Interiér
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
Odkládací schránka před spolujezdcem uzamykatelná
Tlumič zavírání odkládací schránky – – – – –
Loketní opěrka s úložným boxem
Čalounění opěrky – uretan – –
Čalounění opěrky – textilie – – – – – –
Čalounění opěrky – přírodní / syntetická kůže – – – – – –
Držák nápojů v přední konzole
Úložné prostory pod zadními sedáky – – –
Sluneční clona řidiče (s držákem) a spolujezdce
Sluneční clona spolujezdce se zrcátkem a lampičkou – – – – –
Čtecí lampička ve středové konzole
Kabinová lampička – –
Zásuvka 12V 1× ve středové konzole – –
Zásuvka 12V 2× ve středové konzole – – – – –
Zásuvka 220V v loketní opěrce – – – – –
Uretanový volant se stříbrnými prvky – –
Kůží obšitý volant a hlavice řadicí páky – – – – –
Ovládání na volantu – audio, Bluetooth® hands-free, rozeznávání 
hlasu a multiinformační displej
Výškově a podélně nastavitelný volant



Barvy laku

Sedadla
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
Sportovní tvar předních sedadel – – – – –
Sedadlo řidiče manuálně nastavitelné – – – – –
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné – – – – – – Leather
Vyhřívání předních sedadel (řidič + spolujezdec) – – – – –
2. řada sedadel – lavice sklopná – – – – –
2. řada sedadel – dělení 40 : 60, sklopná – – – – –
Čalounění sedadel textilie – černá – –
Čalounění sedadel textilie – luxusní, černá – – – – –
Čalounění sedadel přírodní / syntetická kůže – černá – – – – – – Leather

Kola
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
Rozměr pneumatik 225/65 R17 225/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/60 R18
Ocelové disky kol – stříbrné – – – – –
Ocelové disky kol – černé – – – –
Celoplošné kryty kol – – – – Plus – –
Disky kol z lehkých slitin – – – – –
Rezervní kolo – ocelový disk –
Rezervní kolo – litý disk – – – – – –

Audio
Single Cab Extra Cab Double Cab

Base Live Live Base Live Active Executive
Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem, Bluetooth® hands-free a 
4 reproduktory – –

Multimediální systém Toyota Touch® 2 (český jazyk): 
6 reproduktorů, 7" dotyková obrazovka, CD, rádio, přijímač DAB, 
pokročilé hudební funkce, podpora ovládání iPod a MP3 přehrávače, 
konektivita Aux-In / USB, Bluetooth® hands-free a streaming audia, 
informace o jízdě a nastavení vozu

– – – – –

* Metalický lak karoserie  ** Perleťový lak karoserie

040 Bílá – čistá

3T6 Červená – vulkanická*

070 Bílá – perleťová** 
(není pro Single Cab)

218 Černá – klasická*

1D6 Stříbrná – zirkonová*

8X2 Modrá – vodní*

4V8 Bronzová – Avant Garde*

6S3 Zelená – oáza* 
(omezená dostupnost)

1G3 Šedá – popelavá*



Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu, 
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory ( jako např. klimatické 
podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či  počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva 
a produkované emise CO2.
6 M/T = manuální šestistupňová převodovka 6 A/T = automatická šestistupňová převodovka N = není definováno
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1.6.2017 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro 
velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. 
Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA VOZIDLA
Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za  jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je  poskytována v  délce tři roky nebo do  ujetí 
100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění 
karoserie je 6 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva 
spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

Pohonné ústrojí
Single Cab Extra Cab Double Cab

Motor 2,4 D-4D
Typ motoru řadový vznětový čtyřválec
Rozvodový mechanismus 16 ventilů DOHC, Common Rail
Zdvihový objem (cm3) 2393
Palivo nafta
Maximální výkon (kW (k) / ot. min-1) 110 (150) / 3400
Maximální točivý moment (Nm / ot. min-1) 400 / 1600-2000
Převodovka 6 M/T 6 M/T 6 M/T 6 A/T
Pohon 2×4 4×4 4×4 4×4 4×4

Rychlosti
Maximální rychlost (km/h) 175 170 170 170
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 13,2 13,2 13,2 12,8

Spotřeba paliva a emise
Město (l/100 km) 7,9 8,3 8,2 8,2 9,5
Mimo město (l/100 km) 6,1 6,4 6,3 6,3 6,7
Kombinace (l/100 km) 6,8 7,1 7,0 7,0 7,8
Emise CO2, kombinace (g/km) 178 187 185 185 204
Emisní norma Euro 6
Objem palivové nádrže (l) 80

Rozměry exteriéru
Vnější – délka (mm) 5330
Vnější – šířka (mm) 1800 1855 1855
Vnější – výška (mm) 1795 1810 1815
Rozvor (mm) 3085
Převis – přední / zadní (mm) 1000 / 1250
Rozchod kol – přední / zadní (mm) 1535 / 1550
Poloměr otáčení – stopový / obrysový (m) 6,3 / 6,7 6,4 / 6,7 6,4 / 6,7
Nákladový prostor – délka (mm) 2315 1810 1525
Nákladový prostor – šířka (mm) 1575 1540 1540
Nákladový prostor – výška (mm) 480 480 480

Rozměry interiéru
Interiér – délka (mm) N N 1732
Interiér – šířka přední  zadní (mm) N N 1441 / 1410
Interiér – výška (mm) N N 1170
Vzdálenost dvou pasažerů (mm) N N 841
Vzdálenost sedačky od stropu – přední / zadní (mm) N N 977 / 969

Hmotnosti
Celková hmotnost (kg) 2950 3080 3150 3210
Pohotovostní hmotnost (kg) 1870-1905 1975-2030 2050-2110 2100-2170 2095-2155
Celková hmotnost brzděného / nebrzděného přívěsu (kg) 2800 / 750 3500 / 750 3500 / 750 3500 / 750
Nosnost zadního výklopného víka (kg) 200 200 200 200

Zavěšení kol
Zavěšení kol přední / zadní dvojité lichoběžníkové / tuhá náprava s listovými pružinami

Terénní schopnosti
Světlá výška (mm) 225-277 255-289 255-293
Přední nájezdový úhel (°) 30 31 31
Přechodový úhel (°) 23 23 23
Zadní sjezdový úhel (°) 25 26 26
Úhel stoupání (°) 42,1 42,1 42,1
Boční náklon (°) 44,5 44,5 44,5
Brodivost (mm) 700

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu, kontaktujte 
prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, 
stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

6 M/T = manuální šestistupňová převodovka   6 A/T = automatická šestistupňová převodovka   N = není definováno



www.toyota.cz www.toyota.cz/business-plus


