
Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики Терра Престиж Люкс Люкс Exclusive White/
Exclusive Black

Шанақ түрі / Тип кузова 5-есікті универсал / 5-дверный универсал

Орын саны / Количество мест 8 орын/8 мест  5 орын / 5 мест  7 орын / 7 мест  5 орын / 5 мест

Қозғалтқыш / Двигатель 4,0 л бензинді Dual VVT-i, шынжырлы жетек / 
4,0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод

4,6 л бензинді Dual VVT-i, шынжырлы жетек / 
4,6 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод

Қозғалтқыш түрі / Тип двигателя  6-цилиндрлі, V-тәрізді, 24 клапанды DOHC / 
6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC

8-цилиндрлі, V-тәрізді, 32 клапанды DOHC / 
8-цилиндровый, V-образный, 32 клапанный DOHC

Максималды шығыс қуаты / Максимальная выходная мощность 5600 айн/мин 202 кВт (DIN бойынша 275 а.қ.) /
202 кВт (275 л.с. по DIN) при 5600 об/мин

5500 мин/айналым кезінде 227 кВт (DIN бойынша 309 а.қ.) / 
227 кВт (309 л.с.по DIN) при 5500 об/мин

Максималды айналым мезеті / Максимальный крутящий момент 4400 айн/мин кезінде 385 Н∙м / 385 Н∙м при 4400 об/мин 3400 мин/айналым кезінде 439 Н∙м / 439 Н∙м при 3400 об/мин

Беріліс қорабы / Коробка передач  5-АБҚ / 5-АКП 6-АБҚ / 6-АКП

Максималды жылдамдық (км/сағ) / Максимальная скорость (км/ч) 190 195

Екпін 0-100 км/сағ (сек) / Разгон 0-100 км/ч (сек) 10,7 8,6

Отын шығыны* (л/100 км) қалалық/қала сыртында/аралас/
Расход топлива* (л/100 км) городской/загородный/смешанный – 18,2/11,4/13,9

Отын багының сыйымдылығы (л) / Емкость топливного бака (л) 93+45 93 93+45 93

Габариттік көлемдер (мм) ұзындығы x ені x биіктігі / Габаритные размеры (мм) длина х ширина х высота 4950х1980х1930 4950х1980х1955** 4975 x 1980 x 1955** 4950 x 1980 x 1955** 4975 x 1980 x 1955**

Минималды жол саңылауы (мм) / Минимальный дорожный просвет (мм) 230

Жабдықталған салмақ (кг) / Снаряженная масса (кг)                                                  –                                                                                                                                                                                                     2585-2785
*Бұл деректер, жүргізу тәсілін, сондай-ақ жол, ауа-райы және отын шығынына ықпал ететін басқа жағдайларды ескермей, мінсіз жағдайларда алынған. /  Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, 
погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.
**Төбе рейлингтерін қосқандағы биіктігі./Высота с рейлингами на крыше.

Toyota Land Cruiser 200. Тірі Аңыз.
                                                         Живая Легенда.



Жинақтама*
Терра
● 17’’ құймалы дискілер, шиналар 285/65R17
● толық көлемді қосалқы дөңгелек (көлік астында)
● артқы тұманға қарсы шамдар
● LED DRL жарық диодты күндізгі жүріс шамдары
● электржетекті шанақ түстес бүйір артқы көрініс айналары
● жарық диодты LED жақын және галогенді алыс қашықтыққа арналған фаралар
● жолсыздықпен жүру кезінде Crawl Control көмек жүйесі
● қашықтықтан басқарылатын орталық құлып
● автокөлікке кірудің Smart Entry және қозғалтқышты қосу Push Start жүйелері
● алдын ала қауіпсіздік белбеушелерін керу
● 6 қауіпсіздік жастығы: 2 алдыңғы, 2 алдыңғы бүйір, 2 барлық қатар орындықтарына 

арналған пердеше
● иммобилайзер
● өрге көтерілу кезіндегі көмек жүйеcі (HAC)
● есіктерді автоматты түрде блоктау жүйесі
● ABS+EBD+BA
● дөңгелектің таюына қарсы A-TRC жүйесі
● бағыт тұрақтылығының VSC жүйесі
● фаралардың жарық түсіру бұрышының механикалық реттегіші
● еңкейту және шығару бойынша руль реттегіші
● бір жанасу қызметі бар алдыңғы және артқы электр әйнек көтергіштер 
● маталы салон
● ағаш ендірмелері бар былғары руль
● «күн/түн» қызметі бар салондық артқы көрініс айнасы
● құралдар панелінің Optitron жарықтандыруы
● жарық датчигі
● төбе рейлингтері
● аудиодайындық, 4 динамик
● көлікке отыру кезіндегі жарықтандыру жүйесі

● 4-аймақты климат-бақылау 
● 60:40 шамасында жиналатын екінші қатар орындықтары
● 50:50 шамасында жиналатын 3-қатар орындықтары
● артқы әйнек тазартқыш
● алдыңғы және артқы балшық қағарлар
● бүйір баспалдақтар
● көлемі 45 литрге тең қосымша отын багы (93+45=138 л.)
● ағаш ендірмелері бар сұр тобелі сұр салон
Престиж
Терра жинақтамасына қосымша:
● 18" құймалы дискілер, шиналар 285/60R18
● 10 қауіпсіздік жастығы: 2 алдыңғы, 2 тізелік, 4 алдыңғы және артқы бүйірлік, 2 пердеше
● иммобилайзері бар дабыл жүйесі
● шиналар қысымын бақылау жүйесі (TPWS)
● аспаның кинетикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін KDSS жүйесі
● жолсыздықпен жүру кезінде жүру режимін таңдау Multi Terrain Select жүйесі
● алдыңғы орындықтардың белсенді бас тірегіштері
● қатты жылдамдықта жүру кезінде есіктерді автоматты түрде блоктау
● жарық диодты LED жақын және алыс қашықтыққа арналған фаралар
● алдыңғы жарық диодты LED тұманға қарсы фаралар
● фара жуғыштар
● фаралардың жарық түсіру бұрышының автоматты реттегіші
● алдыңғы әйнек тазартқыштар аймағының жылытуы
● алдыңғы әйнектің жылытуы (барлық аймағы)
● әйнек жуғыштар форсункаларының жылытуы
● жарықтандыруы бар бүйір баспалдақтар
● артқы спойлер
● жаңбыр датчигі
● борттық компьютер және мульти-ақпаратты TFT дисплей
● круиз-бақылау
● электрохромды салондық артқы көрініс айнасы

● салқындатылмалы жәшік
● былғары салон
● жады, электр жетегі мен жылытуы бар электрохромдық жиналмалы бүйір айналар 
● мультифункционалды былғары руль
● алыс жарықты жақын жарыққа автоматты ауыстыру жүйесі (AHB)
● белгілеу сызықтары бар артқы көрініс камерасы
● алдыңғы және артқы парктрониктер
● CD/AM/FM аудиожүйе, 6 динамик, Bluetooth, дисплей Toyota Touch 2 
● алдыңғы орындықтардың жылытуы
● руль жылытуы
● екінші қатар орындықтарының жылытуы 
● алдыңғы орындықтардың желдетілуі
● электр жетегі бар алдыңғы орындықтар (жүргізуші орындығы реттеулерінің жадымен)
● электр жетегі бар жүргізушіге арналған бел тірегіш
● жады бар еңкейту және шығару бойынша руль электр реттегіші
● 4:2:4 шамасында жиналатын екінші қатар орындықтары 
● алюминий ендірмелері бар сұр төбелі қара/қоңыр салон
Люкс (5 орын)
Престиж жинақтамасына қосымша:
● 20" құймалы дискілер, шиналар 285/50R20
● көлік жүргізу режимдерін таңдау жүйесі (5 режим)
● ауыспалы беріліс қатынасы бар рульдің гидрокүшейткіші (VGRS)
● биіктігі бойынша шанақты реттеу мүмкіндігі бар, белсенді 
     гидро-пневматикалық  алдыңғы және артқы аспа (4-WHEEL AHC) 
● жолсыздықпен жүру кезіндегі көмек жүйесі бар көліктің периметрі бойынша орналасқан 

4 камера (Multi-Terrain Monitor)
● соқыр аумақтарды бақылау жүйесі (BSM)
● колденең бағытта артынан келе жатқан нысана жайлы хабарлау жүйесі (RCTA)
● аспа қаттылығын реттеудің бейімделгіш жүйесі (AVS)
● электр жетегі бар артқы есік

● электр жетегі бар люк
● қосымша отын багынсыз
● DVD/DAB/AM/FM/Bluetooth, JBL премиум аудио жүйесі, 14 динамик, дисплей Toyota 

Touch 2&GO
● қатты дискті навигациялық жүйе
● динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс камерасы
● көлік төбесіне орнатылған GPS антенна
● сымсыз қуаттандыру құрылғысы
● USB және AUX-шығыстары
● semi-aniline былғарысымен әрленген салон
● көлік ішін жарық диодты жарықтандыру
● ағаш ендірмелері бар мультифункционалды былғары руль
● ағаш ендірмелері бар қара төбелі қара/қоңыр салон
● аспаның кинетикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін KDSS жүйесі жоқ
Люкс (7 орын)
Люкс (5 орын) жинақтамасына қосымша:
● 18" құймалы дискілер, шиналар 285/60R18
● көлік жүргізу режимдерін таңдау жүйесі жоқ
● гидро-пневматикалық аспасы жоқ
● биіктігі бойынша шанақты реттеу мүмкіндігі жоқ
● аспаның кинетикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін KDSS жүйесі
● аспа қаттылығын реттеудің бейімделгіш жүйесі жоқ (AVS)
● көлемі 45 литрге тең қосымша отын багы (93+45=138 л.)
● 50:50 шамасында жиналатын 3-қатар орындықтары
● ағаш ендірмелері бар сұр төбелі қара/қоңыр салон
Exclusive White/Exclusive Black 
Люкс (5 орын) жинақтамасына қосымша:
● шанақ түсіне боялған радиатор торы
● қараңғылатылған жиектемелі жарық диодты LED фаралар
● күміс түстес тігісті semi-aniline премиум былғарысы

Комплектация*
Терра
● 17" легкосплавные диски, шины 285/65R17
● полноразмерное запасное колесо (под днищем)
● задние противотуманные фонари
● светодиодные дневные ходовые огни LED DRL
● боковые зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с электрорегулировкой
● светодиодные LED фары ближнего и галогеновые фары дальнего света 
● система помощи при езде по бездорожью (Crawl Control)
● центральный замок с ДУ
● система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя кнопкой Push Start
● преднатяжитель передних ремней безопасности
● 6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 шторки на все ряды 

сидений 
● иммобилайзер
● система помощи при подъеме по склону (HAC)
● автоматическая блокировка дверей
● ABS+EBD+BA
● активная антипробуксовочная система (A-TRC)
● система курсовой устойчивости (VSC)
● механическая регулировка угла наклона фар
● регулировка руля по углу наклона и вылету
● передние и задние электростеклоподъемники с функцией «одно касание»
● тканевый салон
● кожаное рулевое колесо с вставками под дерево
● салонное зеркало заднего вида с функцией «день/ночь»
● подсветка приборной панели Optitron
● датчик света
● рейлинги на крыше
● аудиоподготовка, 4 динамика
● система освещения при посадке в автомобиль
● 4-х зонный климат-контроль

● задние сиденья складываемые в соотношении 60:40
● 3-й ряд сидений с функцией складывания в соотношении 50:50
● задний стеклоочиститель
● передние и задние брызговики
● боковые подножки
● дополнительный топливный бак объемом 45 литров (93+45=138 л.)
● серый салон с вставками под дерево и серым потолком
Престиж
Дополнительно к комплектации Терра:
● 18" легкосплавные диски, шины 285/60R18
● 10 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 4 передние и задние боковые, 

2 шторки
● сигнализация с иммобилайзером
● система контроля давления в шинах (TPWS)
● система кинетической стабилизации подвески (KDSS)
● система выбора режима движения при езде по бездорожью Multi-Terrain Select
● активные передние подголовники
● автоматическая блокировка дверей на скорости
● светодиодные LED фары ближнего и дальнего света
● передние светодиодные LED противотуманные фары
● омыватели фар
● автоматическая регулировка угла наклона фар
● подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей
● электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности)
● обогрев форсунок стеклоомывателей
● боковые подножки с подсветкой
● задний спойлер
● датчик дождя
● бортовой компьютер и мультиинформационный TFT-дисплей
● круиз-контроль
● электрохромное салонное зеркало заднего вида

● охлаждаемый ящик
● кожаный салон
● электрохромные боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и 

складывания, с подогревом и  памятью настроек
● мультифункциональное кожаное рулевое колесо
● система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB)
● камера заднего вида со статичными линиями
● передние и задние парктроники
● аудиосистема CD/AM/FM, 6 динамиков, Bluetooth, дисплей Toyota Touch 2 
● подогрев передних сидений
● подогрев руля
● подогрев второго ряда сидений
● вентиляция передних сидений
● электропривод передних сидений (с паматью настроек для водительского сидения)
● электрорегулировка поясничного подпора водительского сидения
● электрорегулировка руля по углу наклона и вылету с памятью настроек
● задние сиденья складываемые в соотношении 4:2:4
● черный/коричневый салон с вставками под алюминий и серым потолком
Люкс (5 мест)
Дополнительно к комплектации Престиж:
● 20" легкосплавные диски, шины 285/50R20
● система выбора режима вождения (5 режимов)
● гидроусилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS)
● активные гидро-пневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по 

высоте (4-WHEEL AHC)
● 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью 

(Multi-Terrain Monitor) 
● система мониторинга слепых зон (BSM)
● система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади 

автомобиля (RCTA)
● адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS)

● задняя дверь с электроприводом
● люк с электроприводом 
● без дополнительного топливного бака
● DVD/DAB/AM/FM/Bluetooth, аудиосистема премиум класса JBL, 14 динамиков, дисплей 

Toyota Touch 2&GO
● навигационная система с жестким диском
● камера заднего вида с динамической разметкой
● GPS антенна на крыше
● беспроводное зарядное устройство
● разъемы USB+AUX
● отделка салона кожей semi-aniline
● светодиодное освещение салона
● мультифункциональное кожаное рулевое колесо с вставками под дерево
● черный/коричневый салон с вставками под дерево и черным потолком
● без системы кинетической стабилизации (KDSS)
Люкс (7 мест)
Дополнительно к комплектации Люкс (5 мест):
● 18" легкосплавные диски, шины 285/60R18
● без системы выбора режима вождения
● без гидро-пневматической подвески
● без регулировки кузова по высоте
● система кинетической стабилизации подвески (KDSS)
● без адаптивной системы регулировки жесткости подвески (AVS)
● дополнительный топливный бак объемом 45 литров (93+45=138 л.)
● 3-й ряд сидений с функцией складывания в соотношении 50:50
● черный/коричневый салон с вставками под дерево и серым потолком
Exclusive White/Exclusive Black 
Дополнительно к комплектации Люкс (5 мест):
● окрашенная под цвет кузова решетка радиатора
● светодиодные LED фары с затемненной окантовкой
● премиум кожа semi-anline с серебристой прострочкой

Тойота Уәкілетті дилерлерінің мекен-жайлары: / Адреса Уполномоченных дилеров Тойота:
Алматы Тойота Орталығы, Алматы қ., Сүйінбай даң., 151, тел.: +7 (727) 297 96 13
Жетiсу Тойота Орталығы, Алматы қ., Ташкент көш., 505, тел.: +7 (727) 313 15 05
Тойота Сити, Алматы қ., Құлжа жолы, айналымының қасында, тел.: +7 (727) 258 81 01
Астана Тойота Орталығы, Астана қ., Ш. Құдайбердіулы даң., 6, тел.: +7 (7172) 27 02 00
Тойота Сити Астана, Астана қ., Тұран даң., 76, тел.: +7 (7172) 53 77 77
Ақтөбе Тойота Орталығы, Ақтөбе қ., Сәңкібай батыр даң., 72 «Г», тел.: +7 (7132) 74 11 11

Атырау Тойота Орталығы, Атырау қ., Әбілқайыр хан көш., 94, тел.: +7 (7122) 30 33 03 
Ақтау Тойота Орталығы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймағы, 9, 39-ші учаскесі, тел.: +7 (7292) 30 47 77
Қарағанды Тойота Орталығы, Қарағанды қ., Учетный кварталы 108, 3 учаскесі, тел.: +7 (7212) 49 27 67
Қостанай Тойота Орталығы, Қостанай қ., Абай даң., 26 «В», тел.: +7 (7142) 26 81 81
Павлодар Тойота Орталығы, Павлодар қ., И өтпе жолы, үй №1/5, тел.: +7 (7182) 33 34 44
Орал Тойота Орталығы, Орал қ., Евразия даң., 246/6, тел.: +7 (7112) 30 77 77
Шығыс Тойота Орталығы, Өскемен қ., Абай даң., 101/1, тел.: +7 (7232) 22 11 11
Шымкент Тойота Орталығы, Шымкент қ., Темірлан тас жолы, 90, тел.: +7 (7252) 55 53 33

Терра Престиж Люкс Люкс Exclusive White/Exclusive Black

22 260 000 тг 26 670 000 тг 29 130 000 тг 28 870 000 тг 29 970 000 тг

*Берілген прайс-листтегі автокөлік сипаттамалары мен жабдықтары жергілікті жағдайлар мен шектеулерге тәуелді болғандықтан, көлік моделі мен жинақтамаларына байланысты айрықшалануы мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар туралы 
нақты мәліметтерді, Сіздің аймағыңызда орналасқан Тойота Уәкілетті дилерінен алуға болады. / Характеристики и оборудование автомобилей,описанные в этом прайс-листе, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно, могут различаться в 
зависимости от моделей и комплектаций. Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у Уполномоченного дилера Тойота в Вашем регионе.
Уәкілетті Дистрибьютордың Қазақстан Республикасының аумағында орнатқан максималды алып-сату бағалары:/
Максимальные цены перепродажи, установленные Уполномоченным Дистрибьютором на территории Республики Казахстан:

Көрсетілген бағалар алып-сатудың максималды бағалары және өзгертілуі мүмкін. Бағалар туралы мәлімет ақпараттық сипатқа ие. Нақты бағаларды Уәкілетті Тойота дилерінен анықтау қажет. Бағалар 2017 жылдың сәуір айынан бастап өндірілген 
автокөліктерге орнатылған./Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи и могут изменяться. Сведения о ценах носят информационный характер. Действительную цену необходимо уточнять у Уполномоченного дилера Тойота. Цены 
действительны на автомобили, произведенные с апреля 2017 г.

Уәкілетті дилерлер арқылы сатылған Toyota автокөлiктерiнiң барлығына 3 жылға немесе 100 000 шақырым жол жүруге, қайсысы бірінші орындалған жағдайда, кепілдік беріледі. /
На все автомобили Toyota, проданные через Уполномоченных дилеров, предоставляется гарантия 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.


