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Wyposażenie PRADO PREMIUM EXECUTIVE

BEZPIECZEŃSTWO
Przednie oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera STD STD STD STD

Poduszka kolanowa kierowcy STD STD STD STD

Boczne kurtyny powietrzne STD STD STD STD

ABS + EBD + BA STD STD STD STD

A-TRC + VSC STD STD STD STD

ISOFIX na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń STD STD STD STD

Czujnik ciśnienia powietrza w oponach STD STD STD STD

System stabilizacji przyczepy (TSC) STD STD STD STD

Światła stopu typu LED STD STD STD STD

Kierunkowskazy typu LED w lusterkach zewnętrznych STD STD STD STD

System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu STD STD STD STD

Spryskiwacze reflektorów oraz przednie lampy przeciwmgielne STD STD STD STD

Alarm z podwójnym ryglowaniem drzwi, czujnikami ruchu i zbicia szyby STD STD STD STD

Światła do jazdy dziennej i mijania halogenowe/typu LED STD/Pakiet LED –/STD –/STD –/STD

Czujnik deszczu – STD STD STD

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne – STD STD STD

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu – STD STD STD
Multi-terrain Monitor – system 4 kamer przekazujący obraz wokół pojazdu z 6 perspektyw – Pakiet Safe STD STD
System monitorowania martwego pola w lusterkach – Pakiet Safe STD STD

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu – Pakiet Safe STD STD

Aktywny tempomat z funkcją hamowania (ACC) – Pakiet Assistance – Pakiet Assistance
System ochrony przedzderzeniowej (PCS) – Pakiet Assistance – Pakiet Assistance

Ceny brutto (PLN)
Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2014 PRADO PREMIUM EXECUTIVE

3,0 D-4D 190 KM 6 M/T 199 000 239 000 – –

3,0 D-4D 190 KM 5 A/T 209 000 249 000 279 000 289 000

3,0 D-4D PowerBoost 225 KM* 5 A/T 214 000 254 000 284 000 294 000

4,0 V6 Dual VVT-i 280 KM 5 A/T 229 000 269 000 299 000 309 000

Dopłata do lakieru metalik/biała perła    4 200

Produkt akcesoryjny. Szczegóły w salonach Toyoty.

• lepsze osiągi
• większa elastyczność
• wyższy komfort podróżowania
• 3-letnia gwarancja producenta

Silnik 3,0 D-4D 
190 KM

3,0 D-4D PowerBoost
225 KM

Moc [KM/obr./min] 190/3400 225/3400

Moment obr. [Nm/obr./min] 420/1600–2800 500/1700–2800

* Silnik wyposażony w moduł PowerBoost
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Wyposażenie PRADO PREMIUM EXECUTIVE

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Grill czarny/srebrny z chromowanymi elementami STD/– –/STD –/STD –/STD

Stopień boczny czarny/chromowany z podświetleniem STD/– –/STD –/STD –/STD

Zderzaki, klamki zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze nadwozia STD STD STD STD

Relingi dachowe STD STD STD STD

Pełnowymiarowe koło zapasowe pod podłogą STD STD STD STD

Koła 265/65 R17 + felgi aluminiowe STD – – –

Koła 265/60 R18 + felgi aluminiowe – STD STD STD

Przyciemniane tylne szyby – STD STD STD

KOMFORT
System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie auta bez użycia kluczyka) STD STD STD STD

Akustyczna szyba przednia z funkcją podgrzewania wycieraczek STD STD STD STD

Podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane lusterka zewnętrzne STD STD STD STD

Roleta bagażnika STD STD STD STD

Oświetlenie przestrzeni bagażowej STD STD STD STD

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń  STD STD STD STD

Podłokietnik z tyłu i z przodu STD STD STD STD

Dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji osób w drugim rzędzie siedzeń STD STD STD STD

Elektryczna regulacja szyb z przodu i z tyłu STD STD STD STD

Tempomat STD STD STD STD

Skórzana kierownica wielofunkcyjna, gałka dźwigni zmiany biegów i dźwignia 
hamulca ręcznego

STD STD STD STD

Konfiguracja 7-osobowa Pakiet Voyage Pakiet Voyage Pakiet Voyage Pakiet Voyage

Regulacja foteli przednich (manualna/elektryczna) STD/Pakiet Premium –/STD –/STD –/STD

Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach (manualna/elektryczna) STD/– –/STD –/STD –/STD

Zegary typu OPTITRON1 – STD STD STD

Chromowane klamki wewnętrzne – STD STD STD

Deska rozdzielcza i konsola środkowa z wykończeniem drewnopodobnym – STD STD STD

Deska rozdzielcza i konsola środkowa z wykończeniem aluminiowym – Pakiet Bi-colour – Pakiet Bi-colour

Podgrzewana kierownica – STD STD STD

Podgrzewane fotele przednie Pakiet Premium STD STD STD

Szyny do mocowania ładunku w bagażniku – STD STD STD

Lodówka w podłokietniku – STD STD STD

Skórzana kierownica z elementami drewnopodobnymi/aluminiowymi – – – STD/ Pakiet Bi-colour

Pamięć ustawień fotela kierowcy – – – STD

TAPICERKI
Tapicerka materiałowa PRADO (czarna lub beżowa) STD – – –

Tapicerka materiałowa PREMIUM (czarna lub beżowa) Pakiet Premium STD – –

Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna, czarna lub beżowa) – Pakiet Leather STD STD2

Dwukolorowa (czarno-szara) tapicerka skórzana – Pakiet Bi-colour – STD2

OFF-ROAD
LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy STD STD STD STD
Blokada centralnego mechanizmu różnicowego STD STD STD STD
HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu (tylko w skrzyni A/T) STD STD STD STD
DAC – system wspomagający zjazd ze wzniesienia (tylko w skrzyni A/T) STD STD3 – –
Tyre Angle Display – monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas manewrów – STD STD STD
KDSS – układ zmiennej sztywności stabilizatorów – STD STD STD
Aktywne zawieszenie (AVS) z systemem regulacji wysokości tylnej osi (AHC) – – – STD
Crawl Control – system utrzymujący stałą prędkość w terenie (tylko w skrzyni A/T) – Pakiet Off-road STD STD
Multi-terrain Select – system zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu – Pakiet Off-road STD STD
Multi-terrain ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  
na różnych rodzajach nawierzchni

– Pakiet Off-road STD STD

Blokada tylnego mechanizmu różnicowego – Pakiet Off-road STD STD

AUDIO
Wejścia USB/Aux STD STD STD STD
System multimedialny Toyota Touch 2 STD STD STD STD
Bluetooth STD STD STD STD
Gniazdo 12 V x 2/x 3 –/STD STD/– STD/– STD/–
Gniazdo 220 V w tylnej części samochodu – STD STD STD
System audio (9 głośników) STD STD – –
Radio CD z 14 głośnikami i systemem audio JBL – Pakiet Audio STD STD
System multimedialny Toyota Touch 2 & Go – Pakiet Audio STD STD

 
1 Wyświetlane funkcje: przebieg/długość poszczególnych tras, wskaźnik biegu i ustawień zawieszenia, temperatura na zewnątrz, kompas, tryb systemu Multi-terrain Select, ułożenie kół, prędkość, dystans możliwy do pokonania 
na paliwie znajdującym się w baku, spalanie średnie i chwilowe, średnia prędkość oraz czas podróży, system kontroli martwego pola (wersja Premium z Pakietem Safe, wersja Invincible i Executive). 2 Pakiety Leather i Bi-colour 
występują wymiennie do wyboru. 3 W przypadku zamówienia Pakietu Off-road zamiast systemu DAC montowany jest system Crawl Control.



1 Dostępne z Pakietem Leather lub Bi-colour. 2 Pakiet VIP jest dostępny wyłącznie z Pakietem Audio. 3 Dostępne tylko z automatyczną skrzynią biegów. 4 Pakiet Assistance jest dostępny wyłącznie z Pakietem Safe i automatyczną 
skrzynią biegów. 5 Pakiety Leather i Bi-colour występują wymiennie do wyboru. 6 Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.

 22 600 PLNWersja limitowana oszczędzasz

• ochronna nakładka tylnego zderzaka • chromowana końcówka wydechu • listwy ochronne drzwi • system monitorowania martwego pola  
w lusterkach • system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu • multi-terrain monitor • crawl control • multi-terrain select  
• multi-terrain aBs • Blokada tylnego mechanizmu różnicowego • skórzane siedzenia • radio cd z 14 głośnikami i systemem audio jBl  
• system multimedialny toyota touch 2 & go

Wyposażenie PRADO PREMIUM EXECUTIVE

PAKIETY DODATKOWE
Pakiet Voyage: 
konfiguracja 
7-osobowa

+ 3. rząd siedzeń składany manualnie, kurtyny powietrzne dla  
3. rzędu siedzeń

20 000 PLN – – –

+ 3. rząd siedzeń składany manualnie, 3-strefowa klimatyzacja 
automatyczna, kurtyny powietrzne dla 3. rzędu siedzeń 

– 20 000 PLN – –

+ 3. rząd siedzeń składany elektrycznie, siedzenia skórzane, 
3-strefowa klimatyzacja automatyczna, podgrzewane siedzenia 
w 2. rzędzie, kurtyny powietrzne dla 3. rzędu siedzeń 

– 20 000 PLN1 20 000 PLN 20 000 PLN

Pakiet Invincible: ochronna nakładka tylnego zderzaka, chromowana końcówka 
wydechu, listwy ochronne drzwi

5 600 PLN 5 600 PLN STD 5 600 PLN

Pakiet LED: światła do jazdy dziennej i mijania typu LED 8 000 PLN STD STD STD

Pakiet Premium: tapicerka materiałowa PREMIUM (czarna lub beżowa), 
podgrzewane fotele przednie, elektryczna regulacja foteli przednich

5 000 PLN STD – –

Pakiet Audio: radio CD z 14 głośnikami i systemem audio JBL, system multimedialny 
Toyota Touch 2 & Go

– 15 000 PLN STD STD

Pakiet VIP: szyberdach, system rozrywki dla drugiego rzędu siedzeń – 10 000 PLN2 – 10 000 PLN

Pakiet Safe: Multi-terrain Monitor, system monitorowania martwego pola 
w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu

– 14 000 PLN3 STD STD

Pakiet Assistance: aktywny tempomat z funkcją hamowania (ACC), system ochrony 
przedzderzeniowej (PCS) 

– 9 000 PLN4 – 9 000 PLN

Pakiet Off-road: Crawl Control, Multi-terrain Select, Multi-terrain ABS, blokada 
tylnego mechanizmu różnicowego

– 8 000 PLN3 STD STD

Pakiet Leather: skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna, czarna lub beżowa) – 10 000 PLN STD STD5

Pakiet Bi-colour: dwukolorowa (czarno-szara) tapicerka skórzana, deska rozdzielcza 
i konsola środkowa z wykończeniem aluminiowym

– 10 000 PLN – STD5

Szyberdach 6 000 PLN 6 000 PLN/Pakiet VIP – 6 000 PLN/Pakiet VIP

Pakiet BIS Gwarancja Serwisowa: rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia 
kosztów naprawy pojazdu

Opcja6 Opcja6 Opcja6 Opcja6
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Parametry terenowe

42°
Kąty natarcia, rampowy i zejściaPrzechył boczny Zdolność pokonywania wzniesieńGłębokość brodzenia

Technologia off-road

Układ zmiennej sztywności 
stabilizatorów (kdss)
w terenie zostaje wyłączony staBilizator,  
a dzięki niezależnemu zawieszeniu każde z kół 
indywidualnie dopasowuje się do podłoża. 
powoduje to Brak przechyłów kaBiny podczas 
zakrętów i zwiększenie przyczepności.

Pełny naPęd 4x4 z centralnym 
mechanizmem różnicowym lsd torsen
napęd 4x4 poprawia przyczepność pojazdu 
i sprawia, że przyspieszanie i wykonywanie 
manewrów jest łatwiejsze. mechanizm różnicowy 
doBiera moc przekazywaną na przednie i tylne koła 
w celu uzyskania najlepszych osiągów.

system UtrzymUjący stałą Prędkość 
w terenie (crawl control)
utrzymuje zadaną prędkość, 
dohamowując odpowiednie koła, dzięki 
czemu jazda w Bardzo ciężkim terenie 
jest Bezpieczniejsza, a kierowca nie musi 
operować pedałem hamulca i gazu.

mUlti-terrain abs
podczas ja zdy z wł ączonym tryBem  
multi-terr ain system aBs doBier a 
optymalne ustawienia względem 
nawierzchni, zwiększa jąc Bezpieczeństwo 
i skr aca jąc drogę hamowania.

aktywne zawieszenie (aVs) z systemem 
regUlacji wysokości tylnej osi (ahc)
siła tłumienia amortyzatorów dostosowuje 
się do warunków drogowych, jakie wsk a że 
kierowca, wyBierając najwłaściwszy tryB jazdy: 
komfortowy, normalny luB sportowy.

aktywna kontrola trakcji (a-trc)
system przyhamowuje jednym z kół, 
które tr aci przyczepność, przek a zując 
równomiernie moc na pozostałe trzy, co 
pomaga poruszać się nawet w na jBardziej 
wymaga jących warunk ach off-roadowych.

mUlti-terrain monitor
po wciśnięciu przycisku na kierownicy 
widać oBraz wyBranego otoczenia  
z 4 kamer zewnętrznych  
w 6 różnych perspektywach. 

mUlti-terrain select
po wciśnięciu gazu moc pojazdu i siła hamowania 
zostaną dopasowane do określonych warunków 
drogowych. do wyBoru tryBy: „skały”, „skały  
i szutry”, „muldy”, „kamienie” luB „Błoto i piasek”.

monitor Pok azUjący kąt skrętU kół  
(tyre angle disPlay)
podczas jazdy w nierównym terenie, gdy ciężko jest 
określić ułożenie kół, wielofunkcyjny wyświetlacz 
pokazuje kąt ich skrętu, ułatwiając manewrowanie.

32° 22° 700 mm25° 42°



Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. 
Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta od 8,1 do 10,8 l/100 km (cykl średni) i od 214 do 256 g/km. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Powyższa 
informacja stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi produktami nie mogą stanowić podstaw roszczeń 
gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków lub danych, powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją. Nazwa i logo 
BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane  
w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży 
konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie 
stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje 
na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. 
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury 
nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. 

Diesel Benzyna

3,0 Turbo D-4D 190 KM
6 M/T (5 A/T)

4,0 V6 Dual VVT-i
5 A/T

SILNIKI
Kod silnika 1KD-FTV 1GR-FE

Liczba i układ cylindrów 4 cylindry, układ rzędowy 6 cylindrów w układzie V

Rodzaj wtrysku wtrysk bezp. common rail z intercoolerem elektroniczny wtrysk wielopunktowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC 24-zaworowy DOHC Dual VVT-i

Pojemność skokowa [cm3] 2982 3956

Średnica x skok cylindra [mm x mm] 96 x 103 94 x 95

Stopień sprężania 17,9:1 10,4:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 190 (140)/3400 280 (205)/5600

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 420/1600–2800 385/4400

SKRZYNIA BIEGÓW
Rodzaj stały napęd na 4 koła 

LSD z blokadą mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza
stały napęd na 4 koła
LSD z blokadą mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza

Sprzęgło suche, jednotarczowe –

Rodzaj skrzyni 6 M/T (5 A/T) 5 A/T
Przełożenia 1. 4,171 (3,52); 2. 2,19 (2,042); 3. 1,488 (1,4); 4. 1,193 (1);  

5. 1 (0,716); 6. 0,799
1. 3,52; 2. 2,042; 3. 1,4; 4. 1; 5. 0,716

Bieg wsteczny 3,607 (3,224) 3,224

Przełożenie przekładni głównej 3,909 (3,909) 3,909 (3,909)

Typ mechanizmu LSD Torsen o zmiennym nacisku o zmiennym nacisku

Skrzynia rozdzielcza 2-biegowa o stałym zazębieniu 2-biegowa o stałym zazębieniu

Przełożenie w pozycji H/w pozycji L 1/2,566 1/2,566

ZAWIESZENIE
Przednie wahacze podwójne rozwidlone wahacze podwójne rozwidlone

Tylne 4-wahaczowe z drążkiem poprzecznym 4-wahaczowe z drążkiem poprzecznym

HAMULCE
Przednie hamulce tarczowe wentylowane hamulce tarczowe wentylowane

Tylne hamulce tarczowe wentylowane hamulce tarczowe wentylowane

UKŁAD KIEROWNICZY
Rodzaj przekładnia z listwą zębatą ze zmienną charakterystyką przekładnia z listwą zębatą ze zmienną charakterystyką

Przełożenie 15,5–19 15,5–19

Liczba obrotów koła kierownicy 3 3

Minimalny promień skrętu [m] 5,7 5,7

OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h] 175 180

0–100 km/h [s] 11,4 (11,0) 9,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0,35 0,35

ZUŻYCIE PALIWA
Norma Euro V Euro V

Średnio [litry/100 km] 8,2 (8,1) 10,8

Miasto [litry/100 km] 9,8 (9,7) 14,7

Poza miastem [litry/100 km] 7,3 (7,1) 8,6

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 87 87

Zalecane paliwo olej napędowy bezołowiowa 95 lub więcej

Średnia emisja CO2  [g/km] 214 (224) 256

MASY
Masa własna [kg] 2080–2400 2050–2290

Masa całkowita [kg] 2990/2600 2900

Ładowność [kg] 910–590 850–610

Masa przyczepy holowanej z hamulcami/
bez hamulców [kg] 3000/750 3000/750

Minimalny prześwit [mm] 220 220
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1 Z relingami.

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję 
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję 
na wady powłoki lakierniczej.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja 
o programie Toyota More pod numerami telefonów: 

tylko z telefonów stacjonarnych, 
opłata jak za połączenie lokalne801 20 20 20dla telefonów komórkowych i dla połączeń 

z zagranicy, opłata według stawek operatora22 574 04 35

techniczne


