TOYOTA CITY

TOYOTA PROFESSIONALS
זה אף פעם לא רק עסקים
התמונות להמחשה בלבד.
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ביצועים

אוטומטי CITY 5

131 1,499
נפח מנוע

הספק

סמ״ק

כוחות סוס

צריכת דלק

נפח תא מטען ()VDA

22.7
983
ק"מ/ליטר

עד גג הרכב

ליטר

*נתוני צריכת דלק הינם  NEDC CORRELATEDהנתונים הינם לפי נתוני יצרן ,על פי בדיקה בתנאי מעבדה ,תקן EC2017/1151
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה ,תנאי הדרך וגורמים נוספים.
התמונה להמחשה בלבד.
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בטיחות

בטיחות מעל הכל
בטיחות
 6כריות אוויר:
 2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
 2כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
 2כריות אוויר וילון צדדיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג באמצעות מפתח
מערכת  - TPMSבקרת לחץ אוויר בגלגלים
מערכת בלמים מבוססת  ABSעם טכנולוגיית  EBDלחלוקת כוח בלימה
מערכת  SWAY WARNING SYSTEMלהתראה על עייפות הנהג
מערכת  - BAהגברת כוח בלימה בחירום
מערכת  - VSCבקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
מערכת  - HACעזר לזינוק בעלייה
 2נקודות עיגון  ISOFIXלמושבי ילדים במושבים האחוריים
התרעת חגורות בטיחות במושבים קדמיים
נעילת ביטחון לדלתות האחוריות
מערכות בטיחות אוטונומיות מתקדמות
מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום וזיהוי הולכי רגל ביום ובלילה
מערכת התרעה ותיקון אקטיבי של סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי דרך

*המערכות הינן כלי עז .ר פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב .התמונות להמחשה בלבד.
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התמונה להמחשה בלבד.
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מפרט טכני

ביצועים
צריכת דלק* :עירונית (ק"מ/ליטר)
בין עירונית (ק"מ/ליטר)
משולבת (ק"מ/ליטר)
פליטת ( CO2גרם/ק"מ)
תאוצה  100-0קמ"ש (שניות)
מהירות מרבית (קמ"ש)

טורבו דיזל
1,499
131/3,750
30.6/1,750
קדמית

20.8
23.8
22.7
154
11.1
183

תיבת הילוכים
יחס העברה סופי
צמיגים
מידה

205/60R16 96H

היגוי
סוג
הגברת כח להגה

4,403
1,848
1,880
1,461
2,785
1,553
1,567
904
750/1,000
160
597
983

53
סולר

סבבת ומוט משונן
חשמלית

מתלים
קדמיים
אחוריים

מקפרסון
קורת פיתול

בלמים
קדמיים
אחוריים

דיסק מאוורר
דיסק

*נתוני צריכת דלק הינם  NEDC CORRELATEDהנתונים הינם לפי נתוני יצרן ,על פי בדיקה בתנאי מעבדה ,תקן EC2017/1151
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה ,תנאי הדרך וגורמים נוספים.

מידות ומשקלים
אורך (מ"מ)
רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)
רוחק סרנים (מ"מ)
מפשק גלגלים קדמי (מ"מ)
מפשק גלגלים אחורי (מ"מ)
כושר העמסה (ק”ג)
כושר גרירה עם/בלי בלמים (ק”ג)
מרווח גחון (מ"מ)
נפח תא מטען ( )VDAעד גובה החלון
נפח תא מטען ( )VDAעד גג הרכב

●

אוטומטית 8+1
3.867

מערכת דלק
קיבולת מיכל דלק (ל')
סוג דלק
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N1

70

 1,880מ"מ

מנוע
סוג הרכב
סוג מנוע
נפח (סמ"ק)
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)
סוג הנעה
מערכת  Start&Stopעם אפשרות ניתוק

מערכת חשמל
מצבר (אמפר  Xשעה)

 726מ"מ

 2,785מ"מ
 4,403מ"מ

 892מ"מ

 1,553מ"מ
 1,848מ"מ

 1,567מ"מ
 1,848מ"מ
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מפרט אבזור
עיצוב ואביזרים פנימיים
מערכת מולטימדיה דוברת עברית בהתקנה מקומית עם מסך מגע “ ,9מצלמה אחורית,
דיבורית  *Bluetoothומערכת ניווט WAZE
צג נתונים צבעוני " 3.5משולב בלוח המחוונים
 2רמקולים
שקע  12vבקונסולה קדמית
הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
מנופי העברת הילוכים ( )Paddle Shiftsמאחורי ההגה
בקרת שיוט ( )Cruise Controlעם מגביל מהירות
מראה פנימית יום/לילה
חיישן גשם
חיישן תאורה
חלונות חשמל קדמיים
חלונות הזזה בשורה השניה
מיזוג אוויר מקורי
תאורה בתא המטען
מושבים קדמיים מתכווננים ל 4כיוונים
מושב נהג מתכוונן לגובה
משענת גב נוסע מתקפלת ליצירת נפח אחסון נוסף
 5מושבים
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 1/3 - 2/3
 4טבעות עיגון ברצפת תא המטען
ריפודי בד שחור
סט שטיחים מקורי
כפתור **E-call
עיצוב ואביזרים חיצוניים
פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה
פנסי ערפל קדמיים
פנס ערפל אחורי
מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים
שתי דלתות הזזה צידיות
דלתות כנף אחוריות עם חלונות ,נפתחות עד  180מעלות ,כולל מנגנון הפשרת אדים ומגב אחורי
חישוקי פלדה " 16עם צלחות כיסוי
גלגל חלופי בגודל מלא

תאי אחסון
תא כפפות סגור בצד הנוסע
תא אחסון עליון סגור בצד הנוסע ובצד הנהג
תא אחסון פתוח בקונסולה הקדמית
תא אחסון עליון פתוח בקונסולה הקדמית
מדף אחסון מעל השמשה הקדמית
מחזיקי כוסות לנהג ולנוסע לצידו
מחזיקי כוסות בין המושבים הקדמיים
מחיצת הפרדה קבועה בין תא הנוסעים לתא המטען ,עם רשת פלדה בחלקה העליון

ריפוד בד
בצבע שחור

אביזרים בתוספת תשלום
סט שטיחי גומי שחורים
למושבים הקדמיים

צלחות כיסוי
לחישוקי פלדה "16

וו גרירה תפוח קבוע

סט שני מוטות רוחב

קונסולת אחסון מרכזית

*בכפוף לתאימות הטלפון הנייד שברשותך להתקן ה Bluetooth -ברכב.
**פעילות ה E-call -תלויה ברשת הסלולרית הנמצאת בקרבת הרכב בעת שידור המידע.
התמונה להמחשה בלבד.
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שירות ,איכות ואמינות

 TOYOTA CITYתעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך,
בזכות האמינות והאיכות שהפכו לשם נרדף ל.TOYOTA-

תוכנית הטיפולים

שירות 24/7

שירות טויוטה בדרכים  24/7נותן מענה אישי וסיוע
בעת הצורך 24 ,שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע,
בסוכנויות המורשות של  TOYOTAברחבי הארץ.

 TOYOTA CITYזקוקה לטיפול כל 15,000
ק"מ או שנה (המוקדם מביניהם).

איכות השירות של TOYOTA

חלקי חילוף מקוריים

ה TOYOTA CITY-מתוכננת כך שעלות האחזקה תהיה נמוכה ככל
האפשר .מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים ,אשר יוצרו עפ"י מפרט
מחמיר ומדויק של היצרן ומותאמים באופן מלא לרכב .כך תבטיח לעצמך
שרכבך ישרת אותך באמינות ובבטיחות וכן ישמור על ערכו לאורך שנים
רבות .חברת  TOYOTAמעניקה אחריות לשנה מלאה לכל חלק מקורי
אשר יותקן ברכבך ,ללא הגבלת ק"מ.
 11.2020מק"ט

/

בסוכנויות המורשות של  ,TOYOTAהפרוסות ברחבי
הארץ ,תקבל שירות ברמה המקצועית הגבוהה
ביותר ,על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו והוסמכו עפ"י
הנחיות היצרן .כך תשמור על ערך רכבך לאורך
שנים רבות.

הורידו עוד היום את אפליקציית
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה .פרסום זה הוא בינלאומי ולכן יתכן
שהצילומים או ההסברים אינם מתייחסים בהכרח לתכונות ,מפרטים ,ציוד ואביזרים האפשריים בכל ארץ וארץ ,בין אם כציוד סטנדרטי או כהזמנה .כמו כן ,יתכן שתכונות מסוימות הושמטו .לכן ,פנה תמיד אל נציג המכירות
והתייעץ עימו לגבי הפרטים השונים .חברת "יוניון מוטורס" ,יבואנית  TOYOTAבישראל ,שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים ,ציוד ,אביזרים ,צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש .האביזרים הנראים בפרסום
זה הם מקוריים של  TOYOTAוחלקם ניתנים לרכישה תמורת תוספת תשלום .כל הנתונים המתייחסים לביצועי הרכב לקוחים מתחשיבים של חברת  TOYOTAהמבוססים על מכוניות מייצור שוטף .הנתונים בקטלוג נכונים
למועד הדפסת הקטלוג ועשויים להשתנות על ידי יצרן הרכב מעת לעת .נתונים עדכניים מפורסמים באתר האינטרנט  .www.toyota.co.ilבכל מקרה ,מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיצורף להסכם הזמנת הרכב .ט.ל.ח.

קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור הבטיחותי

3

CITY 5

6

דגם
אוטומטי

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ
 4.8בינעירוני 4.2
עירוני

דרגת זיהום אוויר
דרגה 12

רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
גבוהה

8

66

7

4

5

3

1

2

0

רמת
בטיחות
נמוכה

2

 1זיהום מזערי

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום מרבי

15

14

13

12
12

11

10

9

8

7

6

5

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני יצרן ,על פי בדיקה בתנאי מעבדה ,תקן .EC2017/1151
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KM.15006

LIKE

/

לרשותכם סוכנויות מורשות טויוטה ברחבי הארץ ,לסוכנות
הקרובה חייגו*8866 :
ב -ובקרו אותנו באתר האינטרנט toyota.co.il
עשו לנו

