Avanza 1.5 AT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG / DIMENSION - WEIGHT
Dài x Rộng x Cao / L x W x H

Kích thước tổng thể bên ngoài / Overall dimension

Avanza 1.3 MT
4190 x 1660 x 1740

mm x mm x mm
mm

2655

mm

1425 / 1435

Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance

mm

200

Bán kính vòng quay tối thiểu / Minimum turning radius

m

Trọng lượng không tải / Kerb weight

kg

1160

Trọng lượng toàn tải / Gross weight

kg

1700

Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity

L

45

Dung tích khoang hành lý / Cargo space

L

899

Chiều dài cơ sở / Wheelbase
Chiều rộng cơ sở / Tread

(Trước / Sau) / (Front / Rear)

ĐỘNG CƠ-VẬN HÀNH / ENGINE - PERFORMANCE

4.7
1130
1680

2NR-VE (1.5L)

Động cơ / Engine model code

1NR-VE (1.3L)

Phun xăng điện tử, 4 xy lanh thẳng hàng / Electronic fuel injection, 4 - cylinders in line

Loại / Type
Dung tích xy lanh / Displacement

cc

Công suất tối đa / Max output

(kw) hp @ rpm

Mô men xoắn tối đa / Max torque

nm @ rpm

1496

1329

(76) 102 @ 6000

(70) 94 @ 6000

134 @ 4200

119 @ 4200
Dẫn động cầu sau / RWD

Hệ thống truyền động/ Drive configuration
Số tự động 4 cấp / 4AT

Hộp số / Transmission type

Liên kết đa điểm / Five link

Sau / Rear
Trợ lực tay lái / Steering type

Hệ thống lái / Steering system

Điện / Power
Mâm đúc / Alloy

Loại vành / Tyre
185 / 65R15

Kích thước lốp / Size

Vành & lốp xe / Tire & wheel

185 / 70R14
Mâm đúc / Alloy

Lốp dự phòng / Spare tire

Đĩa tản nhiệt 13" / Ventilated disc 13"

Trước / Front

Phanh / Brake

Số sàn 5 cấp / 5MT
MacPherson

Trước / Front

Hệ thống treo / Suspension

Tang trống / Drum

Sau / Rear

Euro 4

Tiêu chuẩn khí thải / Emission standard
6.43

5.82

7.73

6.87

Trong đô thị / City

9.96

8.67

Đèn chiếu gần / Lo-beam

LED

Halogen

Đèn chiếu xa / Hi-beam

LED

Halogen

Có / With

Không có / Without

Ngoài đô thị / Highway
Tiêu thụ nhiên liệu / Fuel consumption

L/100km

Kết hợp / Combine

NGOẠI THẤT / EXTERIOR
Cụm đèn trước / Headlamp

Hệ thống nhắc nhở đèn sáng / Light remind warning

Halogen

Cụm đèn sau / Rear lamps
Đèn báo phanh trên cao / Highmounted stop lamp
Đèn sương mù / Foglamp

Không có / Without

LED
Trước / Front

Có / With

Chức năng điều chỉnh điện / Power adjust

Gương chiếu hậu ngoài / Outer mirror

Có / With

Chức năng gập điện / Power fold

Không có / Without

Có / With

Gạt mưa gián đoạn / Intermittent wipers

Có / With
Có / With

Chức năng sấy kính sau / Rear glass defogger

Vây cá / Sharkfin

Ăng ten / Antenna

Không có / Without

Có / With

Cánh hướng gió sau / Rear spoiler

NỘI THẤT / INTERIOR
3 chấu / 3-spoke

Loại tay lái / Type

Tay lái / Steering wheel

Nút bấm điều khiển tích hợp / Steering switch

Âm thanh / Audio

Không có / Without
Chỉnh tay 2 hướng / Manual tilt

Điều chỉnh / Adjust
Gương chiếu hậu trong / Inner mirror

2 chế độ ngày và đêm / Day & night
Analog

Loại đồng hồ / Type

Có / With

Đèn báo chế độ Eco / Eco indicator

Cụm đồng hồ / Meter cluster

Chức năng báo vị trí cần số / Shift position indicator

Có / With

Không có / Without

Màn hình hiển thị đa thông tin /
MID (Multi information display)

Có / With

Điều chỉnh ghế lái / Driver's seat

Chỉnh tay 4 hướng / 4 way manual

GHẾ / SEATING
Chất liệu bọc ghế / Material

Nỉ / Fabric

Ghế trước / Front

Điều chỉnh ghế hành khách / Passenger's seat

Ghế sau / Rear

Chỉnh tay 4 hướng / 4 way manual

Hàng ghế thứ hai / 2nd row

Gập thẳng 50:50 1 chạm / Tumble 50:50 1 touch

Hàng ghế thứ ba / 3rd row

Gập thẳng 50: 50 / Tumble 50:50

TIỆN ÍCH / UTILITIES & COMFORT
Chỉnh tay, dạng nút bấm / Manual, push button

Hệ thống điều hòa / Air conditioner

Có / With

Cửa gió sau / Rear air duct
Đầu đĩa / Head unit

DVD 7"

Số loa / Number of speaker

4
USB / Bluetooth

Kết nối / Connection

Hệ thống âm thanh / Audio

CD

6
Có / With

Hệ thống đàm thoại rảnh tay / Hands-free system
Kết nối điện thoại thông minh / Smart connect

Có / With

Khóa cửa điện / Power door lock

Không có / Without
Có / With

Chức năng khóa cửa từ xa / Wireless door lock

Có / With

Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window

Có, chống kẹt cửa lái / With, Driver jam protection

AN NINH / HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM / SECURITY / ANTI-THEFT SYSTEM
Có / With

Hệ thống báo động / Alarm

Không có / Without

AN TOÀN CHỦ ĐỘNG / ACTIVE SAFETY
Hệ thống chống bó cứng phanh / ABS

Có / With

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử / EBD

Có / With

AN TOÀN BỊ ĐỘNG / PASSIVE SAFETY
Người lái & Hành khách phía trước/
Driver & front passenger

Túi khí / Airbag

Có / With
Có / With

Khung xe GOA / GOA frame

3 điểm ELR, 7 vị trí / 3 points ELRx7

Dây đai an toàn / Seat belt

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính nào mà không báo trước. Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trong ấn phẩm này có thể hơi khác so với thực tế.
Toyota Motor Vietnam reserver the right to alter any specification and equipment without prior notice.Vehicle photos and detailed specifications in this print item may vary from the actual ones.

Bạc - 1E7

Xám - 1G3

ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
CUSTOMER SERVICE HOTLINE

Xanh sẫm - B79

Vàng nhạt - T23

Hotline: 1800 1524
Mobile: 0916 001 524
Email: tmv_cs@toyotavn.com.vn

Đen - X12

Trắng - W09

VAY TỪ TOYOTA, MUA XE TOYOTA. Xin vui lòng liên hệ:
*Công ty Tài chính Toyota Việt Nam:
Tel: 028 73090998 - Fax: 028 39110113
www.toyotafinancial.com.vn | info@toyotafinancial.com
*Hệ thống Đại lý ủy quyền Toyota trên toàn quốc

KHÔNG GIAN
NỘI THẤT RỘNG RÃI
Thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, sử dụng
những gam màu thanh lịch cùng nhiều
không gian tiện ích, Avanza là người bạn
đồng hành thân thiện cho mọi gia đình trẻ.

1.3 MT
1.5 AT

DIỆN MẠO THỂ THAO, NĂNG ĐỘNG
Toyota Avanza mới mang kiểu dáng năng động và
hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với mặt ca-lăng
cỡ lớn, trang bị đèn pha LED, cản trước góc cạnh
tích hợp đèn sương mù tinh tế.

1.5 AT

1.3 MT

CỤM
ĐÈN TRƯỚC

CỤM
ĐÈN SAU

Cụm đèn LED với thiết kế
sắc nét tôn lên vẻ
trẻ trung hiện đại (1.5 AT).

Cụm đèn sau được mở rộng
hơn với thiết kế dạng chữ L
bắt mắt nối liền với thanh
crom sáng làm tăng thêm
vẻ thể thao và năng động
(1.5 AT).

VÔ LĂNG

ĐẦU DVD

HỘC ĐỰNG ĐỒ

Vô lăng 3 chấu, trợ lực điện
và tích hợp nút điều chỉnh
âm thanh mang đến sự
thuận tiện trong quá trình
sử dụng (1.5 AT).

Màn hình DVD 7 inch,
6 loa, kết nối USB / Bluetooth
mang lại không gian giải trí
hiện đại và tiện nghi (1.5 AT).

Tích hợp trên 20 hộc để đồ
và nhiều không gian
chứa đồ tiện lợi.

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
MÂM XE
Mâm xe 15 inch với
thiết kế 5 chấu
trẻ trung, khỏe khoắn
(1.5 AT).

ĂNG TEN
VÂY CÁ MẬP
Ăng ten vây cá mập giúp
diện mạo Avanza mới
trông thời thượng hơn.

Hệ thống điều hòa với cửa gió phía trước
và phía sau, tạo cảm giác thoải mái cho
mọi hành khách.

