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Vis dar neturintis lygių

Su naujuoju Land Cruiser iš miesto centro netruksite atsidurti laukinėje gamtoje. Kad ir kur 
važiuotumėte, Jus visur lydės šaunus Toyota stilius, patikimumas ir tikros inovacijos.

Per savo ilgą daugiau nei 60 metų istoriją Land Cruiser tapo neįtikėtinai ištobulintu 
automobiliu, parengtu sunkiausiems visoje žemėje vairavimo iššūkiams, aprūpintu pažangia 
4x4 technologija, itin manevringu, labai stabiliu ir nepaprastai patogiu.

Patogios ir stilingos kelionės 
su itin moderniomis 
salono technologijomis ir 
universaliomis sėdynėmis.

Komforto įranga
Nesvarbu, ar miesto gatvėse, 
ar bekelės sąlygomis, pažangi 
4x4 technologija suteikia 
Jums laisvę važiuoti bet kur.

4x4 technologija
Turėdamas daugiau nei 60-ies 
metų neprilygstamą vairavimo 
patirtį daugiau nei 150-yje 
šalių, Land Cruiser tikrai 
nesustabdomas.

Paveldas
Naujas aptakus dizainas 
traukia akį išraiškingomis 
priekinėmis grotelėmis, 
galingais priekiniais LED 
žibintais ir nauju galinių 
žibintų bloku.

Dizainas
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Nepranokstamai rafinuotas

Land Cruiser – legendinis stulbinančio dizaino ir įspūdingo funkcionalumo derinys.

Jis grakštus, tačiau judrus ir tvirtas. LED priekiniai dieniniai žibintai, įspūdingos priekinės 
grotelės, rūko žibintai ir apatinės grotelės suteikia rimto patrauklumo mieste ir įspūdingą 
išvaizdą bekelėje. LED galiniai kombinuotieji žibintai ir patobulinti galiniai apvadai papildo 
naują išvaizdą, dėl kurios dabartinis Land Cruiser tampa patraukliausias iš visų buvusiųjų.
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Važiuoja bet kur

Land Cruiser nuolat veikianti 4WD ir Multi-terrain valdymo sistema lengvai užkariauja bet kokį 
kraštovaizdį.

Elektroniniu būdu moduliuojama kinetinė dinaminės pakabos sistema (KDSS) ir adaptyvioji 
kintamojo veikimo pakaba (AVS) suteikia neprilygstamą kontrolę, komfortą ir stabilumą.

Dinaminis valdymas yra paprastas, naudojant kintamojo veikimo vairo stiprintuvą (VFC). 
Ši pažangi technologija leidžia vairuoti užtikrinčiau ir tiksliau.
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Itin modernus funkcionalumas

Ant vairo sumaniai įtaisyti valdikliai suteikia prieigą prie
galinės, priekinės ir šoninių kamerų vaizdų, telefono,
Bluetooth®, balso atpažinimo ir Toyota Touch® 2 & Go
funkcijų. Suderintas apšvietimas ir aukščiausios kokybės
apmušalai - tai tik keletas naujojo Land Cruiser salono
patobulinimų. Tai ypatybės, kurios paverčia Jūsų kelionių
patirtį iš būtinybės į malonumą.

Centrinėje konsolėje įmontuota moderni palydovinės
navigacijos sistema ir JBL garso sistema, taigi tiksli
informacija ir pramogos pakeliui garantuotos.
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Nuotraukoje pavaizduotas Executive komplektacijos modelis su papildoma juoda ir ruda odine vidaus apdaila.

Salono rafinuotumas

Erdviame Land Cruiser salone Jus maloniai nustebins natūralios 
medžiagos, trijų zonų oro kondicionavimo sistema, gerai apgalvotos 
dėtuvės ir kiti novatoriški bei praktiški sprendimai, tokie kaip Smart 
Entry & Start sistema.

Komfortiškose sėdynėse su dviejų atspalvių odiniais apmušalais 
galima patogiai tysoti leidžiantis į tolimas keliones. Be to, jos užtikrina 
normalią fiziologinę sėdėjimo padėtį, idealiai prisitaikydamos prie 
įvairių kūno formų ir ūgio.
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Nuotraukoje pavaizduotas Executive komplektacijos modelis su papildoma juoda ir ruda odine vidaus apdaila. 

Jūsų nuotykiai - be jokių kliūčių

Nesvarbu, ar reikia vietos keleiviams, ar kroviniams, Toyota Easy Flat 
sėdynių sistemą galima konfigūruoti labai universaliai. Galite nulenkti 
antros ir trečios eilės sėdynes, kad sutalpintumėte kuo daugiau 
bagažo, vykdami į ilgą kelionę arba tiesiog spontaniškai užsimanę 
pabėgti iš miesto.
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Antrosios eilės sėdynės nulenkiamos santykiu 40:20:40 
(galima užsisakyti su šildytuvais 2-os eilės išorinėse 
sėdynėse), 3-ios eilės sėdynės nulenkiamos per vidurį 
santykiu 50:50 ir gali būti visiškai paslėptos joms skirtose 
nišose grindyse. Bagažinės durelėse taip pat yra viena ranka 
lengvai darinėjamas langas daiktams dėti, taigi Land Cruiser 
suteikia išties daug galimybių sukrauti bagažą lengvai ir 
erdviai, ir dar ant visiškai lygių grindų.

Įvairios sėdynių išdėstymo kombinacijos

Visos sėdynės pakeltos.
7 žmonės

Antrosios eilės vidurinė sėdynė 
nulenkta. Trečiosios eilės sėdynės 
paslėptos.

4 žmonės

Trečiosios eilės sėdynės paslėptos.
5 žmonės

Antrosios eilės sėdynės 
nulenktos, o trečiosios eilės 
sėdynės paslėptos.

2 žmonės
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Nenugalima jėga

Land Cruiser yra puikiai pritaikytas ir nardyti miesto skersgatviais, ir lėkti greitkeliu, ir ropštis 
akmenuotu kalnų keliuku.

Ar pasirinktumėte galingą 4,0 litrų V6 Dual VVT-i benzininį, ar 2,8 litrų turbodyzelinį variklį, 
puikios važiavimo savybės garantuotos. Sumaniai optimizuota galios ir sukimo momento 
sintezė suteikia įkvepiantį vairavimą ir bekompromisį efektyvumą.

A/T = automatinė transmisija   M/T = mechaninė transmisija   * Vidutiniai rodikliai.

Variklis Galia Degalų sąnaudos* CO2 emisija* Įsibėgėjimas
iki 100 km/h

Komplektuojama

2,8 l, dyzelinis
D-4D 6 A/T

177 DIN AG 7,4 l / 100 km 194 g/km 12,7 s Visos komplektacijos

2,8 l, dyzelinis
D-4D 6 M/T

177 DIN AG 7,4 l / 100 km 194 g/km 12,1 s Standard,
Luxury

4,0 l, benzininis
Dual VVT-i 6 A/T

281 DIN AG 10,6 l / 100 km 248 g/km 8,8 s Premium

15



Bekelės technologijos

Vairuoti Land Cruiser bekelėje taip malonu todėl, kad automobilis 
apginkluotas įvairiomis novatoriškomis technologijomis, 
neatsiejamomis nuo Toyota vardo.

Rinkitės iš penkių reljefo 
režimų: Rock (akmenys), Rock 
& dirt (akmenys ir dirva), 
Mogul (kauburiai), Loose 
rock (palaidi akmenys) ir Mud 
& sand (purvas ir smėlis). 
Visureigio droselinė sklendė, 
stabdžių ir sukibimo kontrolės 
sistemos automatiškai 
pritaikomos prie bekelės 
sąlygų, užtikrinant kuo geresnį 
sukibimą ir valdomumą.

Multi-terrain Select sistema 
(MTS)

MTM monitoriuje galite 
stebėti Jus supančią aplinką ir 
taip išlaikyti norimą kryptį bei 
išvengti galimų pavojų. Jame 
gali būti rodomi šeši keturių 
išorinių kamerų fiksuojami 
aplinkos vaizdai. Jums tereikia 
spustelėti ant vairo esantį 
daugiafunkcį mygtuką ir 
tuoj pat žinosite, kas vyksta 
aplinkui.

Multi-terrain monitorius 
(MTM)

Važiuojant nelygiu bekelės 
reljefu dažnai nelengva 
nustatyti geriausią važiavimo 
kryptį. Naujojo Land Cruiser 
daugiafunkciame ekrane 
vairuotojas gali matyti kėbulo 
pasvirimo kampo nuorodas, 
kurios suteikia didesnį 
pasitikėjimą važiuojant prastu 
paviršiumi.

Kėbulo pasvirimo kampo 
ekranas

Judant bekele sistema padeda 
išlaikyti stabilumą ir trauką. 
Tokiomis važiavimo sąlygomis 
stabilizatorius išjungiamas, 
todėl skystis laisvai teka per 
visą sistemą ir kiekvienas 
ratas gali judėti ant nelygaus 
reljefo gerokai savarankiškiau. 
Tai lemia ilgesnę ratų eigą, 
todėl užtikrinamas optimalus 
sukibimas su pačiais 
nelygiausiais paviršiais ir 
nepriekaištingas stabilumas.

Kinetinė dinaminė pakabos 
sistema (KDSS) bekelės 
sąlygomis
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Ši sistema sukuria arba palaiko trauką 
paskirstydama sukimo momentą kiekvienam ratui 
atskirai. Tai padeda išvengti ratų prasisukimo, 
stabilizuojama padėtis didinant greitį slidžiame 
kelyje ir važiuojant per purvą.

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)

Važiuojant stačiais nuolydžiais, kai stabdymo vien tik 
varikliu nepakanka, DAC automatiškai kontroliuoja 
visų keturių stabdžių hidraulinį slėgį, kad būtų 
palaikomas pastovus greitis. Tai padeda sumažinti 
ratų blokavimą ir leidžia net slidžiu keliu leistis 
nuokalne palaikant mažą, pastovų greitį. Vibracija 
ant stačios nelygios nuokalnės taip pat sumažėja, 
taip užtikrinant automobilio stabilumą.

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)

Ši sistema užtikrintai susitvarko su nelengvais 
bekelės iššūkiais Jums nė neliečiant akceleratoriaus 
ar stabdžių pedalo - tereikia vairuoti. Sistema 
automatiškai reguliuoja variklio sūkius ir stabdymo 
galią, palaikydama pastovų nedidelį visureigio 
greitį. Tiesiog spustelkite CRAWL mygtuką, 
pasirinkite vieną iš penkių greičio variantų – ir 
pirmyn. Važiuojant greitį galima keisti.

Crawl Control sistema

Išlaikykite optimalų sukibimą bet kokiomis 
sąlygomis. Nuolat veikianti 4WD sistema reguliuoja 
sukimo momento paskirstymą tarp priekinių ir 
galinių ratų, užtikrindama optimalias važiavimo 
savybes. Įprastomis sąlygomis sukimo momentas 
tarp priekinių ir galinių ratų paskirstomas santykiu 
40:60. Naujasis Land Cruiser leidžia keisti santykį 
nuo 50:50 iki 30:70, kad būtų galima sklandžiai 
važiuoti bet kokiais keliais.

Nuolat veikianti 4WD sistema
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KDSS yra elektroniškai 
moduliuojama hidraulinė 
pakabos sistema. Važiuojant 
keliu ši labai jautri 
pakaba su nuo apvirtimo 
saugančiais strypais 
užtikrina neprilygstamą 
manevringumą ir važiavimo 
patogumą. Važiuojant bekele 
ratai tvirtai remiasi į žemės 
paviršių, sukuriama didesnė 
trauka ir stabilumas net 
sudėtingiausiame reljefe.

Kinetinė dinaminė pakabos 
sistema (KDSS), važiuojant 
keliuŠi sistema nuolat koreguoja 

amortizatorių veikimo 
galią pagal kelio sąlygas 
ir automatiškai parenka 
tinkamiausią važiavimo režimą: 
komfortišką, įprastą arba 
sportinį.

Adaptyvioji kintamojo veikimo 
pakaba (AVS)

ACC yra daugiau nei įprasta 
pastovaus greičio palaikymo 
sistema, nes ji dar padeda 
prisitaikyti prie priešais 
važiuojančio automobilio greičio 
ir palaikyti nuo jo ne mažesnę nei 
nustatyta distanciją. Distancijos 
iki priešaky važiuojančio 
automobilio valdymo režimas 
apima šias funkcijas: pastovaus 
greičio palaikymas, lėtėjimo / 
greitėjimo valdymas ir važiavimo 
iš paskos valdymas.

Adaptyvioji pastovaus greičio 
palaikymo sistema (ACC)

Mes pagalvojome apie viską, įskaitant tai, kaip padaryti Jūsų vairavimą 
kelyje dar malonesnį ir be jokių rūpesčių.

Važiavimo keliu technologijos

VFC kontroliuoja vairo 
stiprintuvo skysčio srovę 
pagal važiavimo greitį ir 
vairo judėjimą. Važiuojant 
lėčiau, srovė padidėja, 
kad būtų lengviau pasukti 
vairą, o važiuojant didesniu 
greičiu, srovė sumažėja, todėl 
automobilis rieda tolygiau ir 
stabiliau.

Kintamojo veikimo vairo 
stiprintuvas (VFC)
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Naujojo Land Cruiser proporcijos ir mažas 5,8 m 
apsisukimo spindulys garantuoja manevringumą ir 
patogų valdymą, todėl šį automobilį lengva vairuoti 
ir tada, kai tenka daug manevruoti, jis taip pat labai 
stabilus.

Naudojamas didelio tamprumo lakštinis metalas, tad 
konstrukcija lengva, bet kartu stipri ir standi. Garsą 
sugeriančios ir triukšmą slopinančios medžiagos 
užtikrina tylų riedėjimą.

Tvirta rėminė kėbulo konstrukcija

Manevringumas ir optimizuotas apsisukimo 
spindulys
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Automobilio stabilumo 
kontrolės sistema (VSC) 
padeda išvengti šoninio 
slydimo ir stabilizuoja 
transporto priemonę 
posūkyje. Kai automobilis 
praranda trauką arba pradeda 
slysti, kiekvienas iš 4 ratų 
stabdomas atskirai, o variklio 
galia sumažinama, kad padėtų 
automobiliui saugiai įveikti 
posūkį.

Automobilio stabilumo 
kontrolės sistema (VSC)

Nematomų zonų monitorius 
padeda vairuotojui saugiau 
persirikiuoti į kitą juostą. 
Jeigu gale sumontuoti 
radaro jutikliai užfiksuoja, 
kad šoninėje arba galinėje 
nematomoje zonoje yra 
automobilis, ant atitinkamo 
durelių veidrodėlio užsidega 
perspėjimo lemputė. Jeigu 
tuo metu, kai nematomoje 
zonoje yra kitas automobilis, 
sumanytumėte persirikiuoti 
ir pradėtumėte rodyti posūkį, 
perspėjimo lemputės ims 
mirksėti, taip įspėdamos Jus, 
kad šiuo metu keisti juostos 
nederėtų.

Nematomų zonų monitorius 
(BSM)

Ideali apsauga

Saugos funkcijoms Land Cruiser skiriamas didžiulis dėmesys, todėl 
galite ramiai mėgautis savo kelione.

Multi-terrain stabdžių 
antiblokavimo sistema (ABS)
Važiuojant su Multi-terrain 
Select sistema, ABS kontroliuoja 
ratų blokavimą ant palaido 
paviršiaus. Ji automatiškai 
prisitaiko prie reljefo, kuriuo 
važiuojate, ir užtikrina optimalų 
stabdymo efektyvumą.

Perspėjimo apie iš galo 
artėjančius automobilius 
sistema (RCTA)
Fiksuodama nepastebėtas 
besiartinančias transporto 
priemones, RCTA sistema 
padeda saugiai išvažiuoti 
iš stovėjimo vietos. 
Naudodamasi milimetrinių 
bangų radaru, RCTA sistema 
įspėja vairuotoją garso signalu 
ir mirksinčiais indikatoriais 
durelių veidrodėliuose.
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Land Cruiser įrengta iki septynių oro saugos 
pagalvių, kurios užtikrina, kad vairuotojas ir keleiviai 
visose 7 sėdimosiose vietose būtų apsaugoti.

Papildomo apribojimo sistemos (SRS) oro saugos 
pagalvės

Velkant priekabą, TSC sistema nustato priekabos 
lingavimą, kurį sukelia vėjas, nelygus kelias arba 
vairavimas, ir naudoja lėtėjimo kontrolę bei 
kampinio momento kontrolę, kad jį nuslopintų.

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)

Padangų oro slėgio įspėjimo sistema turi po jutiklį 
kiekviename rate ir įspėja vairuotoją, jei oro slėgis 
padangose sumažėja.

Padangų oro slėgio įspėjimo sistema
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Funkcijos ir technologijos

Toyota Touch® 2 & Go Plus yra visiškai 
integruota multimedijos sistema, turinti 
spalvotą jutiklinį ekraną su vilkimo ir staigių 
judesių galimybėmis. Tai kartu yra ir pažangi 
garso sistema, suderinama su USB įtaisais, 

Toyota Touch® 2 & Go Plus
iPod grotuvais ir išmaniaisiais telefonais. 
Joje taip pat yra navigacijos sistema su visos 
Europo žemėlapių, aplinkkelių ir ekomaršrutų 
funkcijomis.

JBL Premium garso sistema su 17 
garsiakalbių
Ši aukščiausios kokybės garso sistema 
pasižymi puikiu užburiančiu skambesiu, 
specialiai sukalibruotu Land Cruiser salonui.

Komplektacija 
— Executive (papildoma įranga)
— Premium

Komplektacija 
— Executive (papildoma įranga)
— Premium
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Daugiafunkciai jungikliai, patogiai išdėstyti ant 
vairo, suteikia Jums greitą ir lengvą prieigą prie 
JBL garso sistemos, vaizdo kameros ekrano, 
mobiliojo telefono, balso atpažinimo ir 
Bluetooth® laisvųjų rankų sistemos.§

Daugiafunkciai jungikliaiItin modernus oro kondicionavimas
Visiškai automatinė oro kondicionavimo 
sistema su galimybe savarankiškai 
kontroliuoti tris zonas vėsina ir teikia 
komfortą salone.*

Komplektacija 
— Luxury
— Executive
— Premium

Komplektacija 
— Standard
— Luxury
— Executive
— Premium

Komplektacija 
— Executive
— Premium

* Tik 7- viečiam modeliui.  § Galima priklausomai nuo komplektacijos.

Daugiafunkcis ekranas
Patogiai įtaisytas vairuotojo akių lygyje, 
daugiafunkcis ekranas rodo visą svarbią 
informaciją, pavyzdžiui, greitį, vairo kampą  
ar Multi-terrain Select duomenis.
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Land Cruiser išorė

Standard

Pagrindinės ypatybės 
 — 17 colių 6 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
 — Priekiniai rūko žibintai
 — Stogo bėgeliai
 — Juodi šoniniai laipteliai
 — Juodi elektra valdomi durelių veidrodėliai
 — Galinis aptakas

Luxury

Pagrindinės ypatybės (papildančios Standard komplektaciją) 
 — LED priekiniai žibintai
 — Dieniniai žibintai (LED)
 — Priekinių žibintų plautuvai
 — Chromuotos priekinės grotelės
 — Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai
 — Elektra nulenkiami ir šildomi kėbulo spalvos durelių 

veidrodėliai
 — Galinio vaizdo kamera
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Executive

Pagrindinės ypatybės (papildančios Luxury komplektaciją) 
 — 18 colių 6 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
 —  Priekiniai žibintai su Follow Me Home sistema
 — Sidabro spalvos detalė ant priekinių grotelių
 — Apšviesti aliuminio šoniniai laipteliai
 — Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
 — Prieblandos jutiklis
 — Lietaus jutiklis
 — Tamsinti langai

Premium

Pagrindinės ypatybės (papildančios Executive komplektaciją)
 — Elektra valdomas stoglangis*

* Papildoma modelių su 2,8 l D-4D varikliu įranga.
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Land Cruiser vidus

Standard

Pagrindinės ypatybės 
 — Juodi arba dramblio kaulo spalvos 

tekstiliniai apmušalai
 — Juodos spalvos centrinės konsolės 

apdailos elementas
 — Bluetooth® laisvųjų rankų sistema
 — Radijas ir CD grotuvas, 6 garsiakalbiai
 — USB
 — Daugiafunkcis ekranas

Luxury

Pagrindinės ypatybės
(papildančios Standard komplektaciją) 

 — Juodi arba dramblio kaulo spalvos 
tekstiliniai apmušalai

 — Oda aptrauktas 4 stipinų vairas
 — Pastovaus greičio palaikymo sistema
 — Toyota Touch® 2
 — Galinio vaizdo kameros ekranas
 — 9 garsiakalbiai

 — Smart Entry & Start sistema
 — Mechaninis oro kondicionierius
 — Tekstiliniai grindų kilimėliai
 — Bagažo skyriaus uždangalas
 — Signalizacija

 — Šildomos priekinės sėdynės
 — Elektra valdomos priekinės sėdynės
 — Dviejų zonų automatinis oro 

kondicionierius*

* Trijų zonų automatinis oro kondicionierius komplektuojamas tik septynviečiuose modeliuose. 26



Executive

Pagrindinės ypatybės  
(papildančios Luxury komplektaciją) 

 — Medžio imitacijos prietaisų apdaila
 — Medžio imitacijos centrinės konsolės 

apdailos elementas
 — Elektra reguliuojamas vairo aukštis ir 

posvyrio kampas
 — Vairo šildytuvas
 — Elektrochromatinis galinio vaizdo 

veidrodėlis

Premium

Pagrindinės ypatybės  
(papildančios Executive komplektaciją) 

 — Juodi arba dramblio kaulo spalvos odiniai 
apmušalai

 — Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
 — Oda aptrauktas 4 stipinų vairas su medžio 

imitacija
 — Toyota Touch® 2 & Go Plus
 — 17 garsiakalbių
 — JBL Premium garso sistema
 — Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

 — 4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis 
ekranas

 — Chromo detalės durelių rankenėlėse
 — Praplėstas saulės skydelis
 — Vėsinama pulto dėtuvė
 — 220 V elektros lizdas gale
 — Kinetinė dinaminė pakabos sistema 

(KDSS)

 — Elektroniškai moduliuota galinė 
pneumatinė pakaba

 — Galinis elektrinis diferencialo užraktas
 — Crawl Control sistema
 — Multi-terrain Select sistema (MTS)
 — Multi-terrain monitorius (MTM)
 — Priešavarinės saugos sistema
 — Adaptyvioji pastovaus greičio 

palaikymo sistema
 — Nematomų zonų monitorius
 — Nematomų zonų stebėjimo sistema
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1.

2. 4.

3.1.

2. 4.

3.

Aksesuarai

Papildomos įrangos komplektas Road yra skirtas daug laiko kelyje
praleidžiančiam vairuotojui. Įrengus durelių oro deflektorius, lyjant
ar sningant be vargo galima atsidaryti langus. Vertikalus krovinių
tinklelis visą reikiamą bagažą tvirtai prilaiko savo vietoje. Prie stogo
skersinių galima pritvirtinti bagažinę, o prie tempimo kablio – tiek
dviračio laikiklį, tiek ir valties vežimėlį.

Įsigydami Protect komplektą, užtikrinsite didesnį savo automobilio
patvarumą. Šoninės juostos saugo automobilio durelių dažus.
Bagažinės įklotas padeda išsaugoti jos pirminę išvaizdą.
Užsifiksuojančios veržlės tvirtai saugo vertingus Jūsų automobilio
lengvojo lydinio ratlankius. Guminiai kilimėliai neleidžia audomobilio
grindims sušlapti ir išlaiko jas sausas.

Road Protect

3. Ratų fiksavimo veržlės
4. Šoninės juostos

1. Nuimamas vilkimo kablys
2. Vertikalus bagažinės tinklelis

1. Guminių kilimėlių komplektas
2. Bagažinės įklotas

3. Priekinių ir galinių langų oro deflektoriai
4. Skersiniai laikikliai
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Style paketas įkūnija paskutinius svarbius elementus, kuriais Jūsų
Land Cruiser skiriasi nuo kitų. Skoningos detalės bei apvadai suteikia
automobiliui stilingumo.

Style

1. Chromuoti durelių veidrodėlių gaubtai
2. Baltos spalvos galiniai žibintai

3. Bagažinės durelių apdaila
4. Išmetamojo vamzdžio apdaila

1. Toyota Hotspot 
Kaip rodo pats pavadinimas, Toyota Hotspot suteikia prieigą prie interneto. Tiesiog įdėkite
SIM kortelę į Toyota Hotspot ir, kol tik būsite 2G arba 3G ryšio zonoje, galėsite naudotis
internetu ir viskuo, ką tik jis gali pasiūlyti.

2. Lengvojo lydinio ratlankiai ir žieminių padangų rinkinys 
Specialiai Land Cruiser sukurti 17 colių Canyon ir 18 colių Pinnacle lengvojo lydinio 
ratlankiai su aukščiausios klasės nedygliuotomis ar dygliuotomis padangomis užtikrins 
saugų važiavimą slidžiais žiemos keliais.

3. Galinė apatinė apsauga 
Suteikia Jūsų automobilio galui ryžtingą išvaizdą ir funkcionalumą bekelės sąlygomis. Jo 
dizainas idealiai papildo priekinę apsaugą.

4. Apsauginė durelių rankenėlių plėvelė 
Nematoma, tačiau patvari plėvelė saugo nuo subraižymo pirštinėmis, raktais, žiedais ar 
nagais aplink durelių rankenėles.
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Spalvos

* Perlamutro spalva.  § Metalo blizgesio dažai.

040 Pure White

4T3 Light Cappuccino§

070 Pearl White*

218 Attitude Black§

1F7 Ultra Silver§
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1H2 Dark Steel§

3R3 Barcelona Red§

1G3 Ash Grey§

6V4 Moss Green§

202 Astral Black
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Ratlankiai ir apmušalai

17 colių žiemos lydinio ratlankiai Canyon
Papildoma visų komplektacijų įranga

18 colių sidabro spalvos lengvojo lydinio 
ratlankiai Pinnacle
Papildoma visų komplektacijų įranga

17 colių 6 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Standard ir Luxury komplektacijų 
įranga

18 colių juodos spalvos lengvojo lydinio 
ratlankiai Pinnacle
Papildoma visų komplektacijų įranga

18 colių 6 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Executive ir Premium komplektacijų įranga
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Juoda tekstilė
Standartinė Standard komplektacijos 
įranga

Dramblio kaulo spalvos tekstilė
Standartinė Standard komplektacijos įranga

Juoda Premium tekstilė
Standartinė Luxury ir Executive 
komplektacijų įranga

Dramblio kaulo spalvos Premium tekstilė
Standartinė Luxury ir Executive 
komplektacijų įranga

Juoda ir ruda odinė apdaila
Papildoma Executive modelių 
komplektacija 

Dramblio kaulo oda
Standartinė Premium ir papildoma Luxury 
bei Executive komplektacijų įranga

Juoda oda
Standartinė Premium ir papildoma Luxury 
bei Executive komplektacijų įranga
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Specifikacijos
APLINKOSAUGA 2,8 l D-4D

6 A/T
2,8 l D-4D
6 M/T

4,0 l Dual VVT-i
6 A/T

Degalų sąnaudos (pagal galiojančias nuostatas)

Vidutinės (l/100 km) 7,4 7,4 10,6

Mieste (l/100 km) 9,2 8,9 14,5

Užmiestyje (l/100 km) 6,3 6,6 8,4

Rekomenduojama degalų rūšis 48 arba didesnio cetaninio skaičiaus 
dyzelinas

48 arba didesnio cetaninio skaičiaus 
dyzelinas

95 ar didesnio oktaninio skaičiaus bešvinis 
benzinas

Degalų bako talpa (l) 87 87 87

Anglies dioksido emisija, CO2 (pagal galiojančias nuostatas)

Vidutinė (g/km) 194 194 248

Mieste (g/km) 242 232 338

Užmiestyje (g/km) 166 173 195

Teršalų kiekis (pagal reglamentą EB/715/2007 ir jo pataisas EB 195/2013J)

Euro klasė Euro 6 Euro 6 Euro 6

Anglies monoksidas, CO (mg/km) 71 134,6 258,5

Angliavandeniliai, THC (mg/km) – – 28,2

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km) – – 24,9

Azoto oksidai, NOx (mg/km) 41,2 49,3 20,2

Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km) 47,6 63,5 –

Kietosios dalelės, PM (mg/km) 0,61 1,13 –

Triukšmas, važiuojant pro šalį (dB(A)) 69,8 72,5 69,6

Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo vertės buvo išmatuotos naudojant serijinės gamybos automobilį kontroliuojamoje aplinkoje, vadovaujantis Europos teisės aktais, kuriuos išleido Europos Komisija. Jei 
norėtumėte gauti daugiau informacijos arba įsigyti serijinį automobilį, prašome susisiekti su Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo išmatuotųjų. 
Automobilio degalų sąnaudas ir CO2 emisiją lemia vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).
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VARIKLIS 2,8 l D-4D
6 A/T

2,8 l D-4D
6 M/T

4,0 l Dual VVT-i
6 A/T

Variklio kodas 1GD-FTV 1GD-FTV 1GR-FE

Cilindrų skaičius 4 cilindrai, viena eilė 4 cilindrai, viena eilė 6 cilindrai, viena eilė

Vožtuvų mechanizmas 16 vožtuvų, DOHC 16 vožtuvų, DOHC 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i

Degalų sistema Tiesioginio įpurškimo Tiesioginio įpurškimo Elektroninis degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm3) 2755 2755 3956

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm x mm) 92,0 x 103,6 92,0 x 103,6 94,0 x 95,0

Kompresijos laipsnis 15.6 : 1 15.6 : 1 10,4 : 1

Maksimali galia (DIN AG) 177 177 281

Maksimali galia (kW/aps./min.) 130/3400 130/3400 207/5600

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 450/1600-2400 420/1400-2600 387/4400

GREIČIO CHARAKTERISTIKOS 2,8 l D-4D
6 A/T

2,8 l D-4D
6 M/T

4,0 l Dual VVT-i
6 A/T

Didžiausias greitis (km/h) 175 175 175

0–100 km/h (sek.) 12,7 12,1 8,8

STABDŽIAI

Priekiniai stabdžiai Aušinamieji diskai

Galiniai stabdžiai Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba Dvigubas trikampis balansyras

Galinė pakaba 4 grandys su šonine traukle
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Specifikacijos
MATMENYS IR SVORIS 2,8 l D-4D

6 A/T
2,8 l D-4D
6 M/T

4,0 l Dual VVT-i
6 A/T

Išorinis ilgis (mm) 4780 4780 4780

Išorinis plotis (mm) 1885 1885 1885

Išorinis aukštis (mm) 1890 1890 1890

Priekinė provėža (mm) 1585 1585 1585

Galinė provėža (mm) 1585 1585 1585

Užlaida priekyje (mm) 915 915 915

Užlaida gale (mm) 1075 1075 1075

Tarpuratis (mm) 2790 2790 2790

Apsisukimo spindulys (padangų) (m) 5,8 5,8 5,8

Vidinis ilgis (mm) 1825 1825 1825

Vidinis plotis (mm) 1565 1565 1565

Vidinis aukštis (mm) 1240 1240 1240

Bendras bagažo skyriaus ilgis, 2-os eilės sėdynės nulenktos, 3-os 
eilės sėdynės paslėptos (mm)

1955 1955 1955

Bendras bagažo skyriaus ilgis, 3-os eilės sėdynės paslėptos (mm) 880 880 880

Bendras bagažo skyriaus ilgis, visos sėdynės pakeltos (mm) 205 205 205

VDA bagažo skyriaus talpa, 3-os eilės sėdynės nulenktos (l) 621 621 621

Bendrasis automobilio svoris (kg) 2990 2990 2900

Parengto automobilio svoris (kg) 2420–2495 2420–2495 2370

Velkamas svoris su stabdžiais (kg) 3000 3000 3000

Velkamas svoris be stabdžių (kg) 750 750 750
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PADANGOS IR RATLANKIAI Standard Luxury Executive Premium

17 colių 6 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai   – –

18 colių 6 dvigubų stipinų lengvojo lydinio ratlankiai – –  

Atsarginė padanga    

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)    

VAŽIAVIMAS BEKELE

Minimali prošvaisa (mm) 220

Užvažiavimo kampas (°) 32

Nuvažiavimo kampas (°) 25

Išilginio pravažumo kampas (°) 22

Maksimalus pasvirimo kampas (°) 42

Didžiausias įveikiamas įkalnės kampas (°) 42

1585 mm 1585 mm

18
90

 m
m

915 mm 2790 mm

4780 mm

1075 mm

1885 mm 1885 mm

 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama

37



700 mm32° 22° 25°
42°42°

Bekelės galimybės

Maksimalus įkalnės statumo kampas Užvažiavimas, išilginio pravažumo 
kampas ir nuvažiavimo kampas

Pravažumas per brastą Maksimalus pasvirimo kampas

4X4 TECHNOLOGIJA Standard Luxury Executive Premium

Nuolat veikianti 4WD sistema    

Centrinio diferencialo blokatorius su TORSEN® riboto slydimo 
diferencialu (LSD)    

Kintamojo veikimo vairo stiprintuvas (VFC)    

Kinetinė dinaminė pakabos sistema (KDSS) – –  

Elektroniškai moduliuojama galinė pneumatinė pakaba – – – 

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) – – – 

Bekelės komplektas
Crawl Control sistema
Galinis elektrinis diferencialo užraktas
Multi-terrain Select sistema (MTS)

– –  
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Įranga

IŠORĖ Standard Luxury Executive Premium

Dieniniai žibintai  – – –

Dieniniai žibintai (LED) –   

Atšvaitiniai halogeninai priekiniai žibintai  – – –

LED artimųjų šviesų priekiniai žibintai –   

Priekinių žibintų plautuvai –   

Priekiniai rūko žibintai    

Priekiniai žibintai su Follow Me Home sistema – –  

Juodos priekinės grotelės  – – –

Chromuotos priekinės grotelės –   

Sidabro spalvos detalė ant priekinių grotelių – –  

Įtaisas nuo priekinio stiklo apledėjimo    

Juodi elektra valdomi durelių veidrodėliai  – – –

Kėbulo spalvos, elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių 
veidrodėliai –   

Juodos durelių rankenėlės  – – –

Kėbulo spalvos durelių rankenėlės –   

Juodi šoniniai laipteliai   – –

Apšviesti aliuminio šoniniai laipteliai – –  

Galinis aptakas    

Stogo bėgeliai    

Galinio vaizdo kamera –   

Priekiniai automobilio statymo jutikliai – –  

Galiniai automobilio statymo jutikliai – –  

Prieblandos ir lietaus jutikliai – –  

Tamsintas stiklas – –  

Stoglangis – –  *

 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama
* Stoglangis ir galinė pramoginė sistema montuojama kaip standartinė įranga modeliuose su 4,0 l Dual VVT-i V6 varikliu.
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Įranga
KOMFORTO ĮRANGA Standard Luxury Executive Premium

Oda aptrauktas 4 stipinų vairas –   –

4 stipinų vairas, puoštas oda ir medžiu – – – 

Mechaniškai reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas   – –

Elektra reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas – –  

Šildomas vairas – –  

Oda aptrauktas stovėjimo stabdys ir pavarų svirtelės rankenėlė –   

Pastovaus greičio palaikymo sistema –   

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) – – – 

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis – –  

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir keleivio 
pusėse    

Pailgintas saulės skydelis – –  

Tekstiliniai grindų kilimėliai    

Juodos spalvos prietaisų skydelio apdaila   – –

Medžio tekstūros prietaisų skydelio apdaila – –  

Poliruoto aliuminio prietaisų skydelio apdaila – – §§ –

Juodas centrinės konsolės apdailos elementas   – –

Medžio tekstūros centrinės konsolės apdailos elementas – –  

Poliruoto aliuminio centrinės konsolės apdaila – – §§ –

Chromuotos vidinės durelių rankenėlės – –  

Įlipimo sistema su apšvietimu    

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius (tik 5 vietų)    

Trijų zonų automatinis oro kondicionierius (tik 7 vietų) –   

Entry & Start sistema    

Priekinis ir galinis 12 V maitinimo lizdai    

12 V maitinimo lizdas bagažinėje   – –

220 V maitinimo lizdas bagažinėje – –  

Signalizacija ir imobilizatorius    

Įsibrovimo ir stiklo dužimo jutikliai    
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SĖDYNĖS Standard Luxury Executive Premium

Juodos arba dramblio kaulo spalvos tekstilinės sėdynės  – – –

Juodos arba dramblio kaulo spalvos Premium tekstilinės sėdynės –   –

Juodos arba dramblio kaulo spalvos odinės sėdynės –   

Dvispalviai ( juodos ir rudos spalvų) odiniai sėdynių apmušalai – –  –

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė    

Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės (vairuotojo – 8 padėčių, 
keleivio – 4 padėčių) –   

Elektra valdoma juosmens atrama vairuotojo sėdynėje –   

Šildomos priekinės sėdynės –   

Šildomos išorinės 2 eilės galinės sėdynės (tik 7 vietų) – § § 

Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija – – – 

2-os eilės sėdynės: 40:20:40 dalimis atlenkiamas atlošas, 
nuleidžiamas, 60:40 dvejopas atlenkimas (tik 5 vietų)    

2-os eilės sėdynės: 40:20:40 dalimis atlenkiamas atlošas, 
nuleidžiamas, galimybė įlipti paslenkant sėdynes 60:40 dalimis  
(tik 7 vietų) –   

3-ios eilės sėdynės: mechaniškai 50:50 dalimis atlenkiamos 
sėdynės (tik 7 vietų) –   –

3-ios eilės sėdynės: elektra valdomos 50:50 dalimis atlenkiamos 
sėdynės (tik 7 vietų) – – § 

DĖTUVĖS Standard Luxury Executive Premium

Puodelių laikikliai priekyje ir gale    

Viršutinė dėtuvė su saulės akinių laikikliu ir veidrodėliu    

Bagažo skyriaus uždangalas    

Porankis dėtuvės tarp priekinių sėdynių    

Vėsinama dėtuvė – –  

Universalus bagažo dėklas – ◊ ** 

 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama  §§ Komplektuojama tik su juodos ir rudos spalvų odiniais sėdynių apmušalais.
§ Galima pasirinkti su odinėmis sėdynėmis. ◊ Galima pasirinkti tik su 5 vietų modeliu su odinėmis sėdynėmis.        ** Negalima pasirinkti su 7 vietų modeliu su tekstilinėmis sėdynėmis.
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Įranga
INFORMACIJA IR GARSAS Standard Luxury Executive Premium

Stikle įmontuota antena    

Skaitmeninės garso transliacijos (DAB) antena – –  

Garso ir telefono jungikliai ant vairo    

Radijas ir CD grotuvas, atkuriantis WMA ir MP3 failus    

USB ir Aux-in jungtys    

Bluetooth® laisvųjų rankų sistema    

6 garsiakalbiai  – – –

9 garsiakalbiai –   –

Toyota Touch® 2 –   

Galinio vaizdo kameros ekranas –   

Eco Driving indikatorius (tik modeliuose su automatine transmisija)    

Pavaros perjungimo indikatorius (tik modeliuose su mechanine transmisija)   – –

Daugiafunkcis ekranas    

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas – –  

Kėbulo pasvirimo kampo monitorius – –  

Optitron matuoklių apšvietimo sistema – –  

Technology įrangos komplektas:
       Toyota Touch® 2 & Go Plus  
       JBL Premium garso sistema su 17 garsiakalbių
       Multi-terrain monitorius (360  vaizdo kamera)
       Dinaminės linijos vaizdo kameros ekrane
       Nematomų zonų monitorius (BSM)
       Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)

– –  –

Technology Plus įrangos komplektas: 
       Toyota Touch® 2 & Go Plus
       JBL Premium garso sistema su 17 garsiakalbių
       Multi-terrain monitorius (360  vaizdo kamera)
       Dinaminės linijos vaizdo kameros ekrane
       Nematomų zonų monitorius (BSM)
       Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)
       Priešavarinės saugos sistema (PCS)
       Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

– –  
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SAUGOS ĮRANGA Standard Luxury Executive Premium

Aktyvioji sauga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo 
jėgos paskirstymo sistema (EBD)    

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)    

Avarinio stabdymo signalas (EBS)    

Šviesos diodų (LED) galiniai stabdžių žibintai    

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)    

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)    

Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) (tik modeliuose su 
automatine transmisija)    

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (tik modeliuose su 
automatine transmisija)    

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)    

Pasyvioji sauga

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo / išjungimo 
jungiklis    

Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai    

Papildomo apribojimo sistemos (SRS) 7 oro saugos pagalvės    

Aktyvieji priekiniai galvos atlošai    

 = Standartinė įranga  = Papildoma įranga − = Nekomplektuojama
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Sužinokite apie Land Cruiser technologijas daugiau.

Žodynėlis

Prieblandos jutiklis
Prieblandos jutiklis stebi apšvietimo lygį ir automatiškai 
įjungia priekinius žibintus, kai matomumas yra prastas.

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)
TSC slopina bet kokį velkamos priekabos siūbavimą, 
kurį sukelia vėjas, nelygus kelias ar vairavimas ir t.t. 
Jutikliai fiksuoja pokrypį, pagreitį bei vairo veikimą ir 
TSC riboja lingavimą, naudodama lėtėjimo kontrolę ir 
kampinį momentą. TSC įsijungus, ima pypsėti slydimo 
indikatorius, o iš paskos važiuojantys vairuotojai yra 
perspėjami stabdžių žibintais.

Smart Entry & Start sistema
Vietoje tradicinio rakto išmani įlipimo ir užvedimo 
sistema naudoja siųstuvą, kuris suteikia Jums galimybę 
atrakinti dureles patraukiant rankenėlę ir vėl jas užrakinti 
paspaudžiant mygtuką. Norėdami užvesti arba užgesinti 
variklį, tiesiog paspauskite Start/Stop (užvedimo / 
užgesinimo) mygtuką. Jums tereikia nešiotis išmanųjį 
įlipimo raktą savo kišenėje arba rankinėje.

Dinaminės nuorodos kameros ekrane
Saugesnis apsisukimas naudojant dinamines nuorodas 
Toyota Touch® 2 galinio vaizdo kameros ekrane. 
Ekrane rodoma sritis už transporto priemonės, taip 
pat transporto priemonės numatoma eiga važiuojant 
atbulomis. Aiškus spalvotas vaizdas padeda Jums 
atpažinti slypinčius pavojus, o dinaminės nuorodos 
padės manevruoti transporto priemonę, kad būtų 
lengviau apsisukti ir pastatyti.

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)
Ji gali padėti važiuojant itin nepalankiomis kelio ir 
bekelės sąlygomis. Ši išmani kontrolės sistema pristabdo 
sukibimą praradusį ratą ir tolygiai paskirsto jėgą kitiems 
trims, kurie neslysta.

Lietaus jutiklis
Automatinis lietaus jutiklis akimirksniu nustato tinkamą 
valytuvų greitį ir valymo intervalus.
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Avarinio stabdymo signalas (EBS)
Avarinio stabdymo atveju EBS įjungia automobilio 
stabdžių mirksėjimą, kad įspėtų kitus vairuotojus.

2,8 l D-4D variklis 
2,8 l D-4D dyzelinis variklis užtikrina optimalų galios 
ir degalų sąnaudų santykį ir išsiskiria daug mažesniu 
triukšmo lygiu. Jis sukuria maksimalų sukimo 
momentą didesnių sūkių diapazone ir lemia išskirtinius 
pagreitėjimo rodiklius.

Šviesos diodų (LED) galiniai stabdžių žibintai
LED žibintai įsižiebia greičiau nei įprastinės lemputės. Jie 
anksčiau įspėja kitus eismo dalyvius, kad reikia stabdyti. 
LED žibintai taip pat veikia ilgiau ir naudoja mažiau 
energijos.

Papildomo apribojimo sistemos (SRS) 7 oro saugos 
pagalvės
Šiame modelyje sumontuotos septynios oro saugos 
pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė, 
vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos 
pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro pagalvės ir SRS 
užuolaidinės oro saugos pagalvės keleiviams priekyje ir 
gale.

4,0 l Dual VVT-i
4,0 litrų V6 Dual VVT-i benzininis variklis išvysto 
aukščiausią bendrą našumą su žemu triukšmu ir 
vibracija. Dual VVT-i technologija optimaliai paskirsto 
oro įsiurbimo ir išmetamųjų vožtuvų judėjimą pagal 
variklio poreikius, todėl padidėja automobilio našumas ir 
ekonomiškiau naudojami degalai.

6 pavarų automatinė transmisija
Toyota automatinė transmisija – tai tolygus, sklandus 
važiavimas su mažiausiomis vairuotojo pastangomis. 
Pavaros persijungia greitai ir jautriai, o papildomi 
rankiniai režimai (yra tam tikruose modeliuose) prireikus 
suteikia tikslesnio valdymo galimybę. Automatinės 
transmisijos projektuojamos siekiant geriausios 
pusiausvyros tarp techninių savybių ir taupumo.
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MĖGAUKITĖS PATOGUMU
Toyota priežiūros paslaugos – patogu Jums ir geriausia Jūsų automobiliui.

• Toyota Eurocare
    Pagalba kelyje 24 valandas per parą visoje Europoje

• Toyota Express Service
    Techninė priežiūra per valandą

• Laukiamasis klientams
    Maloniai ir naudingai praleistas laikas

• Padangų viešbutis
    Patogi vieta keičiamoms padangoms saugoti

• Priminimai atlikti apžiūrą
    Pranešimai Jums, atsižvelgiant į ridą
    ir praėjusį laiką

• mano.toyota.lt
    Jūsų automobilio priežiūros istorija ir
    ekspolatacijos vadovai
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10 000 €

RŪPINKITĖS SAVO AUTOMOBILIU
Tinkama priežiūra užtikrina aukštą Toyota likutinę vertę.

• Toyota priežiūros programa
    Ramybė ir garantija

• Originalios detalės ir aksesuarai
    Papildoma Jūsų automobilio vertė

• Kvali kuoti mechanikai
    Jūsų Toyota ekspertai

• Toyota garantija
   Bendroji gamyklinė garantija

• Toyota Extracare
    Papildoma gamintojo garantija iki 2 metų

• Papildoma hibridinio akumuliatoriaus apsauga
    Ramybė net ir pasibaigus gamyklinei garantijai

12 000 €
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Nepranokstamas automobilis
Land Cruiser per daugiau nei 60 metų dėl savo neginčijamos kokybės, ilgaamžiškumo ir 
patikimumo pelnė pasaulinę šlovę. Visada aukštas mūsų klientų pasitenkinimo lygis yra šio 
nuostabaus 4WD dizaino kokybės įrodymas. Tai puikus pažangiausių technologijų, saugumo ir 
komforto be kompromisų pavyzdys.

Kompanijai Toyota kokybė yra gyvenimo būdas.
Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti geriau.
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Norėdami išbandyti naująjį Land Cruiser arba gauti 
išsamesnės informacijos, kreipkitės į vietinę atstovybę 
arba apsilankykite mūsų svetainėje    
toyota.lt

Nukreipkite savo išmanųjį telefoną arba internetinę vaizdo 
kamerą į paveikslėlį ir sužinokite daugiau apie Land Cruiser.

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Šioje brošiūroje aprašytos specifikacijos ir įranga gali priklausyti nuo vietos sąlygų ir 
reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali skirtis. Daugiau informacijos apie specifikacijas ir įrangą teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • 
Automobilio korpuso spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šioje brošiūroje išspausdintų fotografijų. • Šioje brošiūroje esančių QR Codes® įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. 
Toyota neprisiims atsakomybės, jei Jūsų įrenginys nesugebės nuskaityti QR Codes® kodų. • Toyota Motor Europe pasilieka sau teisę keisti bet kokias specifikacijų ir įrangos detales be 
išankstinio įspėjimo. • © 2015 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Draudžiama kokiu nors būdu platinti šį leidinį arba jo dalį be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.
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