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LESEXLELIMITED

מנוע ותיבת הילוכים
V6 DOHC VVT-iסוג מנוע

3500נפח מנוע )סמ"ק(
269הספק כ"ס

אוטומטית 8 הילוכיםתיבת הילוכים

LESEXLELIMITED

צריכת דלק
12.6/9.1/11צריכת דלק עירוני / בינעירוני / משולב

LESEXLELIMITED

בטיחות
 8 כריות אויר:

 2 כריות אויר דו שלביות
 2 כריות אויר במושבים הקדמיים
 2 כריות אויר וילון לכל המושבים

 1 כרית אויר לברכי הנהג
1 כרית אויר לנוסע במושב הקדמי

 ••••

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה ••••
)EBD( חלוקת כוח בלמים אלקטרונית ••••

)BA( מערכת עזרה בבלימה ••••
)VSC( מערכת בקרת יציבות ••••

)TRAC( מערכת בקרת משיכה ••••
)AHC( עזר לזינוק בעליה ••••

)SST( מערכת עצירה חכמה ••••
•••• נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים )בשורה 2(

)TPWS(מערכת בקרת לחץ בצמיגים ••••
•••• משענות ראש אקטיביות במושבים הקדמיים

•••• חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה  מוגבל כוח
•••• ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות חיישן תפוסה במושב הנוסע
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LESEXLELIMITED

ממדים קיבולת ומשקלים
5095אורך )מ"מ(
1985רוחב )מ"מ(
1795179017961796גובה )מ"מ(

3030בסיס גלגלים )מ"מ(
161157165165מרווח גחון )מ"מ(

1720מפשק גלגלים קדמי / אחורי )מ"מ(
2100214020822093משקל עצמי )ק"ג(

8887מושבים
1588כושר גרירה )ק"ג(

75.7קיבולת מיכל דלק )ליטר(
11.4קוטר סיבוב ממדרכה למדרכה )מטר(

1100נפח תא מטען )ליטר(
2470נפח תא מטען - בקיפול שורה 3 )ליטר(

4247נפח תא מטען - בקיפול שורות 3+2 )ליטר(

)BSMS( מערכת זיהוי רכבים בשטח מת ••••
)RCTA( מערכת זיהוי רכבים חוצים מאחור •package••

•••• שלדה סופגת אנרגיה בהתנגשות מלפנים ומאחור וקורות כפולות להגנה מהצדדים
•••• נעילת בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

•••• אימבולייזר מקורי
•••• מנעול לתא כפפות

TOYOTA SAFETY SENSE מערכות בטיחות אוטונומיות
•••• מערכת קדם התנגשות כולל זיהוי הולכי רגל

•••• בקרת התראה ותיקון סטיה מנתיב
•••• בקרת שיוט אדפטיבית דינמית )מעל 40 קמ"ש(

•••• מערכת אור גבוה אוטומטי

LESEXLELIMITED
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מערכות שמע ומידע
••מסך צבעוני "8

••מסך מגע צבעוני "7
••••ממשק אפל קארפליי

••••מצלמה אחורית
••••מערכת Bluetooth מובנה

CD/MP3/WMA••••
Bluetooth הזרמת שמע וספר טלפונים באמצעות••••

AUX כניסת שמע••••
USB כניסת שמע••••

LESEXLELIMITED

עיצוב ואביזרים חיצוניים
•••ידיות הדלתות כרום

•••• מראות צד מחוממות בצבע הרכב עם כוונון חשמלי
מראות צד עם פנס איתות ועמעום אוטומטי וקיפול חשמלי והטיה כלפי מטה 

•במצב רוורס וזכרונות כוונון

packageחיישני חנייה אחוריים
•חיישני חנייה אחוריים וקדמיים

•package חלון גג חשמלי
•חלון גג פנורמי חשמלי כפול
•••• מגני בוץ קדמיים ואחוריים

•••• מסילות גג
•••• ספוילר אחורי עם תאורת בלם ומגב נסתר

•••• שכבת הגנה בסף תא מטען
•גריל ספורטיבי

•פגושים ספורטביים
packageמראות צד בצבע שחור

packageגימור כרום בחלונות
packageספוילר אחורי שחור

packageעיטור כרום בדלת תא מטען
packageמסגרת לפנסים האחוריים בצבע שחור

•פנסים מעושנים
••••אנטנת סנפיר
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LESEXLELIMITED

מושבים
••••קפול והחלקת מושבים קדימה בקלות

עם הדום לרגלים•••2 כורסאות קפטן
2 זכרונות•••כוונון חשמלי במושב הנהג 8 כיוונים ותמיכה בגב תחתון

•••כוונון חשמלי במושב הנוסע 4 כיוונים
••••קיפול מושבים שורה שניה בלחיצה אחת

חשמלי•••קיפול שורה שלישית בלחיצה אחת
••••שורה שלישית מתקפלת 60 / 40

••••שורה שניה מתקפלת 40 / 20 / 40
•••מושב מרכזי בשורה שניה ניתן להסרה

•ריפוד בד מהודר דוחה כתמים
•משולב עור/בדמושבים מעור

•מושבים מעור פרימיום
•••חימום במושבים הקדמיים

••••זיהוי קולי באנגלית
iPod תצוגה של שם האומן, שיר, ואלבום על המסך ע""י חיבור••••

••••אנטנה רדיו כפולה
••אנטנת רדיו משולבת בשמשה

••5 שקעי USB להטענה בלבד בשורה השניה והשלישית
•••6 רמקולים
•10package רמקולים

•סאבוופר
•packageמיקרופון לנהג משולב בתקרת הרכב לצורך דיבור דרך הרמקולים

JBL מערכת שמע שלpackage•
 מערכת בידור ליושבים מאחור עם מסך בתקרת הרכב בגודל "16.4 עם 

אפשרות פיצול ל2 שימושים הכולל שקע HDMI וסט 2 אוזניות אלחוטיות 
packagepackagepackage

LESEXLELIMITED
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עיצוב ואביזרים פנימיים
••••הגה כוח חשמלי )EPS( מתכוונן לגובה ולעומק

•אפשרות להגה ספורטיבי
••••תא כפפות כפול

••••תא אחסון למטבעות
•••מחזיקי כוסות קדמיים מוארים

12121210סה"כ מחזיקי כוסות
••כיסים במשענות של מושבים קדמים

••••תאי אחסון בדלתות לבקבוקים ומפות
12V 3 שקעי••••

22••שקע חשמל 100/120 וואט
•קונסולה מרכזית עם הזזה בהחלקה

••packageהנעה בכפתור
••packageסמארט קי, מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח

••••נעילת דלתות חשמלית
••••דלתות הזזה אחוריות חשמליות

••דלת תא מטען חשמלית
 מראה אחורית מתכהה אוטומטית בעת סנוור 

••••ומצפן דיגיטלי משולב ושלט רחוק לחניון"

••••סכי שמש כפולים עם מראות איפור ותאורה
•מסך "3.5 משולב בלוח המחוונים
•••מסך "4.5 משולב בלוח המחוונים

 ECO צג••••
••••מד טמפ' חיצוני

••••מדדי ספורט
••••שטיחים מקוריים מבד

Premiumבקרה ידנית לכוונון גובה אלומת האור
Premiumמגבים עם חיישן גשם
Premiumמצלמה היקפית 360'

 קונסולה בתקרה הכוללת תאורת מפה מתגי הדלתות הזזה חשמליות
••••מראה פנורמית פנימית ותא אחסון למשקפי שמש

••••וילונות הצללה אינטגרליות בשורת המושבים השניה והשלישית
••••4 חלונות חשמליים אוטומטיים

••••שמשות אחוריות כהות
••••מפשיר אדים בשמשה האחורית עם טיימר

••2 חלונות צד אחוריים חשמליים
••••שמשה קדמית אקוסטית

••••שליטה מההגה במערכת מולטימדיה
••••בקרת זיהוי קולי מההגה באנגלית

•••הגה מעור
•חימום בהגה

•••ידיות דלת פנימיות מוכספות
••••טבעות עיגון לתא מטען

••••ווים לתיקים וחבילות
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גלגלים
17191718חשוקי סגסוגת קלה

56710מספר זרועות בחישוק
P235/60R17P235/50R19P235/60R17P235/55RF18צמיגים רב עונתיים

••••גלגל חילופי זמני
••••מנעולים לגלגלים

••••מתלים קדמיים מקפרסון
••••מתלים אחוריים קורות פיתול וקפיצי סליל 

•אפשרות למתלים ספורטיבים
••••בלמים קדמיים דיסק מאוורר

••••בלמים אחוריים דיסק

LESEXLELIMITED

תאורה
••••פנסי חזית הלוגן

Premiumפנסי חזית אקסנון
)DRL( תאורת יוםLED•LED

LED פנסים אחוריים משולבים בתאורת•••
•••פנסי ערפל

Premiumהפעלה / כיבוי אוטומטי

••••משענות יד
••••בקרת אקלית אוטומטית מפוצלת 3 אזורים כולל שליטה מהנוסעים מאחור

••••תעלות אויר חם לרגליים במושבי האחוריים
••••כוונון גובה חגורות בטיחות במושבים הקדמיים ובשורה השניה

LESEXLELIMITED

LE סיינהSE סיינהXLE סיינה לימטדסיינה

מחירוןמחירוןמחירוןמחירון
₪ 299,900₪ 329,900₪ 349,900₪ 429,900

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

LE דרגה 7סיינה

דרגה 8סיינה XLE / לימטד

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 1115משולב9.1בינעירוני12.6עירוניסיינה

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור.         מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.               התמונות להמחשה בלבד.
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