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Sürüşən arxa oturacaq yox yox yox yox yox

Oturacaq qızdırıcısı ön ön Ön + arxa Ön + arxa Ön + arxa

RAHATLIQ

Stabilizator Ön və arxa Ön və arxa Ön və arxa Ön və arxa Ön və arxa

Əyləc nəz. klapanı - əyləcə nəzarət + + + + +

ABS var (Stabilliyə Nəzarət 
sistemi ilə)

var (Stabilliyə Nəzarət 
sistemi ilə)

var (Stabilliyə Nəzarət 
sistemi ilə)

var (Stabilliyə Nəzarət 
sistemi ilə)

var (Stabilliyə Nəzarət 
sistemi ilə)

Arxa şüşə qızdırıcısı taymer ilə taymer ilə taymer ilə taymer ilə taymer ilə

Uşaq qoruyucusu + + + + +

Ön şüşə buz əridicisi şüşəsilən buzəridici şüşəsilən buzəridici + + +

Elektrik şüşəqaldıranlar sürücü, avtomat sürücü, avtomat sürücü, avtomat sürücü, avtomat sürücü, avtomat

Elektrik qapı kilidi sürətlə əlaqəli sürətlə əlaqəli sürətlə əlaqəli +pbd sürətlə əlaqəli +pbd sürətlə əlaqəli +pbd

Arxa şüşə silən var (fasiləli) var (fasiləli) var (fasiləli) var (fasiləli) var (fasiləli)

Təhlükəsizlik yastığının əl ilə 
söndürmə açarı

sərnişin oturacağı əl ilə 
söndürmə

sərnişin oturacağı əl ilə 
söndürmə

sərnişin oturacağı əl ilə 
söndürmə

sərnişin oturacağı əl ilə 
söndürmə

sərnişin oturacağı əl ilə 
söndürmə

Fasilə rejimli şüşəsilən fasilə (vaxt tənz. + 
duman)

yağış sensoru, avtomat 
tipli   

yağış sensoru, avtomat 
tipli   

yağış sensoru, avtomat 
tipli   

yağış sensoru, avtomat 
tipli   

Starter tezliyinin tənzimlənməsi - - + + +

Işəsalma sistemi fırlanan (mexaniki) fırlanan (mexaniki) Start / Stop Start / Stop Start / Stop

Uşaq təhlükəsizlik sistemi İSOFİX İSOFİX İSOFİX İSOFİX İSOFİX

Ön şüşə yuyan kakusan ucluğu kakusan ucluğu kakusan ucluğu + ucluq 
qızdırıcısı 

kakusan ucluğu + ucluq 
qızdırıcısı 

kakusan ucluğu + ucluq 
qızdırıcısı 

Işıq xatırlatma siqnalı + + + + +

Kruiz-kontrol - var (elektrik tipli) var (elektrik tipli) var (elektrik tipli) var (elektrik tipli)

Parketmə sensoru - ön + arxa sonar ön + arxa sonar ön + arxa sonar ön + arxa sonar

SRS təhlükəsizlik yastığı sür. + sərn., yan, diz, 
pərdə tipli

sür. + sərn., yan, diz, 
pərdə tipli

sür. + sərn., yan, diz, 
pərdə tipli

sür. + sərn., yan, diz, 
pərdə tipli

sür. + sərn., yan, diz, 
pərdə tipli

Açar dəliyinin lövhəsi qatlama açar 2 simsiz qatlama açar 2 simsiz smart-master 2 smart-master 2 smart-master 2

Emv və naviqasiya sistemi - - - - -

Təkərin hava təz. xəbər. siqnalı var (433mhz) sıfırlama 
açarı ilə

var (433mhz) sıfırlama 
açarı ilə

var (433mhz) sıfırlama 
açarı ilə

var (433mhz) sıfırlama 
açarı ilə

var (433mhz) sıfırlama 
açarı ilə

Avtomobilin Stabilliyinə Nəzarət 
Sistemi var (HAC sistemi ilə) var (HAC sistemi ilə) var (HAC sistemi ilə) var (HAC sistemi ilə) var (HAC sistemi ilə)

DVD Monitorları - - - - +

Naqilsiz qapı kilidi 2 düyməli 2 düyməli Smart+ avtomatik arxa 
qapı

Smart+ avtomatik arxa 
qapı

Smart+ avtomatik arxa 
qapı

Arxa monitor - + + + +

Yoxuşda yardım nəzarət sistemi 
(HAC) + + + hac + dac hac + dac

AUDIO

Audio Sadə CD/FM 4 dinamik 6 dinamik, ekran audio 
(7düym)

6 dinamik, ekran audio 
(7düym)

6 dinamik, ekran audio 
(7düym)

6 dinamik, ekran audio 
(7düym)

Mikirofon və mikrofon cücləndiricisi - + + + +

Qulaqçıq üçün yuva var (mini+usb yuvası) var (mini+usb yuvası) var (mini+usb yuvası) var (mini+usb yuvası) var (mini+usb yuvası)

HAVALANDIRMA

Kondisioner sistemi Kondisioner iqlım nəzarət sistemi iqlım nəzarət sistemi iqlım nəzarət sistemi iqlım nəzarət sistemi

Təmiz hava filtri  yeni, dəyişilən salon 
filtri 

 yeni, dəyişilən salon 
filtri 

 yeni, dəyişilən salon 
filtri 

 yeni, dəyişilən salon 
filtri 

 yeni, dəyişilən salon 
filtri 

Mike & mike amp - + + + +

* Bu məlumatlar, idarə etmə tərzinin təsiri, istifadə olunan yanacaq, hərəkət rejimi, marşrut, avtomobilin təchiz edilmiş şəkildə kütləsi, yanacaq sərfiyyatına təsir edən, yol hava və digər şərtlər 
nəzərə alınmadan, ideal şəraitdə alınmışdır. Real yanacaq sərfiyyatı göstərilənlərdən fərqli ola bilər.     
       
Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin 
əvvəlcədən  yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksessuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusi-
yyətləri  şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.
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Ötürücü 4x2 ötürücü sistemi 4x2 ötürücü sistemi 4x2 ötürücü sistemi 4x4 ötürücü sistemi 4x4 ötürücü sistemi
Mühərrik 2.0L Benzin 2.0L Benzin 2.0L Benzin 2.0L Benzin 2.5L Benzin
Transmissiya CVT CVT CVT CVT 6A/T
Kataşiki ZSA42L-ANYXKX ZSA42L-ANYMKX ZSA42L-ANYGKX ZSA44L-ANYGKX ASA44L-ANTGKX
Mühərrikin həcmi (cc) 1987 1987 1987 1987 2494
Mühərrik növü 3ZR-FE 3ZR-FE 3ZR-FE 3ZR-FE 2AR-FE
Silindrlərin sayı 4 silindr, Bir cərgədə 4 silindr, Bir cərgədə 4 silindr, Bir cərgədə 4 silindr, Bir cərgədə 4 silindr, Bir cərgədə
Yanacaq növü Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin
Silindrin diametri və porşenin hərəkəti 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 90.0 x 98.0
Avro tullantı səviyyəsi AVRO 4 AVRO 4 AVRO 4 AVRO 4 AVRO 5
Maks. gücü (kV/dövr.-dəq) 107 107 107 107 132
Maks. fırlanma anı (Np/dövr.-dəq) 187 187 187 187 233
Yanacaq sərfiyyatı  100/L (qarışıq) 7.4 7.4 7.4 7.5 8.6
CO2 Tullantısı (qarışıq) 173 173 173 178 200
Sürətlənmə 11.1 11.1 11.1 11.3 9.4
Maks sürət km/saat 180 180 180 180 180
EKSTERYER
Qanad altlığı + + + + +
Arxa bamper Rəngli +molding Rəngli +molding Rəngli +molding Rəngli +molding Rəngli +molding
Radiator barmaqlığı normal (xromlu) normal (xromlu) normal (xromlu) normal (xromlu) normal (xromlu)
Arxa spoyler + + + + +
Qapı şüşəsinin çərçivəsi var (xrom) var (xrom) var (xrom) var (xrom) var (xrom)

Yan arxa görünüş güzgüsü  elektrik, rəngli, 
qızdırılan

 elektrik qatlanan, 
rəngli, qızdırılan

 elektrik qatlanan, 
rəngli, qızdırılan

 elektrik qatlanan, 
rəngli, qızdırılan

 elektrik qatlanan, rəng-
li, qızdırılan

Təkər tağının karnizi var var var var var
Aşağı panel və qapının aşağı mold-
inqləri + + + + +

Aşağı arxa və arxa qapı üzlüyü + + + + +
Arxa qapının dəstəyi elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli
Təkər və disklər 17" yüngül lehimli 17" yüngül lehimli 17" yüngül lehimli 17" yüngül lehimli 17" yüngül lehimli

Ehtiyat təkər müvəqqəti gücləndi-
rilmiş 

müvəqqəti gücləndi-
rilmiş torpaq təkəri 17" müvəqqəti gücləndi-

rilmiş 
müvəqqəti gücləndir-

ilmiş 
Lyuk - maili və sürüşən lyuk maili və sürüşən lyuk maili və sürüşən lyuk maili və sürüşən lyuk 
Qapının dəstəyi rənglənmiş rənglənmiş rənglənmiş rənglənmiş rənglənmiş
Antenna var (dam üstü) var (dam üstü) var (dam üstü) var (dam üstü) var (dam üstü)
Dam relsləri + + + + +
Ehtiyat təkər  tutqacı var (arxa döşəmə) var (arxa döşəmə) var (arxa döşəmə) var (arxa döşəmə) var (arxa döşəmə)
Bamper Rəngli Rəngli Rəngli Rəngli Rəngli
İŞIQLAR
Salonun lampası + + + + +
Ön fərdi lampa + + + + +
Baqaj bölməsinin lampası + + + + +
Fara səviyyəsinin tənzimlənməsi mexaniki mexaniki avtomatik avtomatik avtomatik
Ön fara təmizləyiciləri + + + + +
Birləşmiş arxa lampalar led led led led led
Yuxarı stop lampası led led led led led
Yan dönmə işıqlarının lampası yan güzgüsü ilə yan güzgüsü ilə yan güzgüsü ilə yan güzgüsü ilə yan güzgüsü ilə
Qəza əyləc işığı + + + + +
Ön faralar 2, projektor, halogen 2, projektor, halogen 2, projektor, halogen 2, projektor, halogen 2, projektor, halogen
Gündüz işığı sistemi + + + + +
Ön duman faraları xromlu xromlu xromlu xromlu xromlu
Işıqlara nəzarət sistemi yoxdur + + + +
Arxa duman farası + + + + +
ASQI 
Ön asqı makferson makferson makferson makferson makferson 
Arxa asqı ikiqat asqı linqi ikiqat asqı linqi ikiqat asqı linqi ikiqat asqı linqi ikiqat asqı linqi 
İNTERYER 
Sürət qutusunun linqi və başlığı yumşaq vinil dəri örtük dəri örtük dəri örtük dəri örtük

Park əyləci mərkəzi linq, yumşaq 
vinil örtük 

mərkəzi linq, metal 
örtük 

mərkəzi linq, metal 
örtük 

mərkəzi linq, metal 
örtük 

mərkəzi linq, metal 
örtük 

Sükan sütunu Mexaniki tənzimlənən, 
teleskopik  

Mexaniki tənzimlənən, 
teleskopik  

Mexaniki tənzimlənən, 
teleskopik  

Mexaniki tənzimlənən, 
teleskopik  

Mexaniki tənzimlənən, 
teleskopik  

Sükan Sütun eps-i şturval eps-i şturval eps-i şturval eps-i şturval eps-i 
Yardımçı dəstək ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa
Paltar üçün qarmaq qarmaq tipli (2 ədəd) qarmaq tipli (2 ədəd) qarmaq tipli (2 ədəd) qarmaq tipli (2 ədəd) qarmaq tipli (2 ədəd) 

Günlük sürücü və sərnişin 
(güzgü ilə)

sürücü və sərnişin 
(güzgü ilə)

sürücü və sərnişin 
(güzgü ilə)

sürücü və sərnişin 
(güzgü ilə)

sürücü və sərnişin 
(güzgü ilə)

Aksessuar birləşdiricisi + + + + +
Qapı üzlüyü parça dəri (ön qapı yumşaq)  dəri (ön qapı yumşaq)  dəri (ön qapı yumşaq)  dəri (ön qapı yumşaq)  
Iç qapı dəstəyi metal örtük, rəngli metal örtük, rəngli metal örtük, rəngli metal örtük, rəngli metal örtük, rəngli
Qapı üzlülüyün naxışı tutqun qara tutqun qara tutqun qara tutqun qara tutqun qara
Ön döşəmə xalçası və ayaqaltısı dabanaltı ilə dabanaltı ilə dabanaltı ilə dabanaltı ilə dabanaltı ilə
Stəkanaltı ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa
Sükan üzərində elektrik düymələr + + + + +

Cihaz paneli müəyyən hissələrdə 
yumşaq dəri

müəyyən hissələrdə 
yumşaq dəri

müəyyən hissələrdə 
yumşaq dəri

müəyyən hissələrdə 
yumşaq dəri

müəyyən hissələrdə 
yumşaq dəri

Əlcək qutusu açar ilə açar ilə açar ilə açar ilə açar ilə
Alışqan - - - - -
konsol qutusu + + + + +
Eynək qutusu var  var  var  var  var  
Ön başaltılar sürücü və sərnişin sürücü və sərnişin sürücü və sərnişin sürücü və sərnişin sürücü və sərnişin
Spidometr km/saat km/saat km/saat km/saat km/saat
Multi məlumat ekranı var (tft) var (tft) var (tft) var (tft) var (tft)

Iç arxa görünüş güzgüsü gündüz və gecə (mex 
tip) elektroxromatik (avto) elektroxromatik (avto) elektroxromatik (avto) elektroxromatik (avto)

Arxa başaltılar arxa oturacaq 3 əd arxa oturacaq 3 əd arxa oturacaq 3 əd arxa oturacaq 3 əd arxa oturacaq 3 əd
Sükan çarxı uretan dəri dəri, qizdırıcı ilə dəri, qizdırıcı ilə dəri, qizdırıcı ilə
OTURACAQLAR
Oturacağın materialı parça parça təbii dəri təbii dəri təbii dəri 
Oturacaqda bel dirəyi var (sürücü, elektriklə) var (sürücü, elektriklə) var (sürücü, elektriklə) var (sürücü, elektriklə) var (sürücü, elektriklə)
Oturacağın arxasında cib var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin)
Ön oturacağın şaquli tənzimləyicisi sürücü, mexaniki sürücü, mexaniki sürücü, elektriklə sürücü, elektriklə sürücü, elektriklə
Tənzimlənən təhlükəsizlik kəməri 
ankeri mexaniki mexaniki mexaniki mexaniki mexaniki

Ön oturacaq ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı
Uşaq oturacağı - - - - -

Sürüşən ön oturacaq mexaniki mexaniki sürücü:elektrik; 
sərnişin:mexaniki

sürücü:elektrik; 
sərnişin:mexaniki

sürücü:elektrik; 
sərnişin:mexaniki

Təhlükəsizlik kəməri xəbərdarlığı  ön (sür.,sər.) 
siqnal+arxa (hamısı)

 ön (sür.,sər.) 
siqnal+arxa (hamısı)

 ön (sür.,sər.) 
siqnal+arxa (hamısı)

 ön (sür.,sər.) 
siqnal+arxa (hamısı)

 ön (sür.,sər.) 
siqnal+arxa (hamısı)
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