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THE NEW CLASS OF LIFE

สัมผัสที่สุดแหงการใชชีว�ตดวยยนตรกรรมที่เหนือระดับ
ผสานความสมบูรณแบบที่ลงตัวในทุกมิติ

LIVE BEYOND THE CLASS

NEW CLASS OF EXCELLENCE

เติมเต็มการเดินทางใหสมบูรณแบบดวยความลงตัวของการออกแบบ
ที่ตอบโจทยทุกไลฟสไตลของคุณ

NEW CLASS OF ELEGANCE
ดีไซนที่มีเอกลักษณสะทอนความเปนตัวตนของคุณ

NEW CLASS OF CONVENIENCE
เปดสุนทร�ยะใหมแหงการเดินทางดวย
สิ�งอำนวยความสะดวกสบายระดับผูนำ

พวงมาลัยตกแตงดวยลายไมพรอมปุมควบคุม

มาตรวัดเร�องแสงแบบ Optitron
พรอมหนาจอแสดงขอมูลการขับข�่ MID

ที่นั่งปรับเอนไฟฟา
พรอมที่รองขาปรับอัตโนมััติ

กระจังหนาโครเมียมดี ไซนหรูหรา

ไฟทายดีไซนใหมแบบ LED

ไฟตัดหมอก

ประตูบานสไลดอัตโนมัติ 2 ดาน
พรอมระบบปองกันการหนีบ

กระจกมองขางพรอม
สัญญาณไฟเลี้ยว
จ�ดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก
4 ตำแหนง

ไฟหนาแบบ LED พรอมไฟสองสวาง
เวลากลางวัน

ลออัลลอย 17 นิ�ว

เบาะหลังพับไดเพ�่อเพ��มพ�้นที่เก็บสัมภาระ

ระบบควบคุมอ�ณหภูมิ
ใหความเย็นสบายตลอดการเดินทาง

ที่วางแกวน้ำและชองตอ USB 7 ตำแหนง

ที่นั่งแบบ Captain Seat พรอมระบบบร�หารหลังไฟฟา

มานบังแดด และไฟสรางบรรยากาศ
ภายในหองโดยสาร

บันไดข�้น-ลงกวางข�้น

NEW CLASS OF SAFETY

ที่สุดแหงความปลอดภัย อ�นใจทุกการเดินทาง
TRC ระบบปองกันลอหมุนฟร�

ABS ระบบปองกันลอล็อก

VSC ระบบควมคุมการทรงตัว

BA

(Traction Control System)
(Vehicle Stability Control)

เกิดอาการปด
ของลอหลัง

(Anti-Lock Brake System)

TOYOTA SAFETY SENSE

ระบบเสร�มแรงเบรก

(Brake Assist)

ไมมีระบบ ABS

ระบบความปลอดภัย
กอนการชน
(Pre-Collision System)

ระบบเตือนเมื่อออก
นอกเลน
(Lane Departure Alert)

TRC

VSC

ABS

ระบบเบรก
ทำงานอัตโนมัติ

มีระบบ ABS

BA (Brake Assist) ทำงาน

มีระบบ VSC

สัญญาณเตือนใหแตะเบรก

เกิดอาการปด
ของลอหนา

เสี่ยงตอการชน เสี่ยงตอการชนสูง เลี่ยงการชนไม ได

ไมมีระบบ VSC
ตรวจสอบ B ชวยเตือนเมือ่ รถ
A เรดาร
เสนถนน
ออกนอกเลน

ตรวจไมพบรถคันหนา

ไฟสูง

100 กม./ชม. (ความเร็วทีต่ ง้ั ไว)

A ขับข�่ดวยความเร็วคงที่

C

สัญญาณเสียงเตือน

A
B

เมือ่ พบเสนถนนจะแสดง
สัญลักษณ ทีห่ นาจอ MID
เมือ่ รถออกนอกเลนสัญญาณ
กะพร�บ ปรากฏทีห่ นาจอ MID

กรณี ไมมรี ถขับสวนทาง
หร�อไมมรี ถคันหนา
80 กม./ชม.
ตรวจพบรถคันหนา

100

B

A

ระบบควบคุมไฟสูง
อัตโนมัติ
(Automatic High Beams)

ระบบควบคุมและปรับลด
ความเร็วอัตโนมัติ
(Dynamic Radar Cruise
Control)

80 กม./ชม.

ไฟต่าํ

B ปรับลดความเร็วอัตโนมัติ

กรณีมีรถ
ขับสวนทาง
หร�อมีรถคันหนา

80 กม./ชม.

80 กม./ชม.

C รักษาระยะหางจากรถคันหนา

ไมมีระบบ TRC มีระบบ TRC

ไฟกะพร�บเมื่อเบรกกะทันหัน
(Emergency Stop Signal)

ถุงลมเสร�มความปลอดภัย 9 ตำแหนง

กลองมองหลังชวยใหถอยรถไดอยางปลอดภัย

มั่นใจดวยดิสกเบรก 4 ลอ

โครงสรางหองโดยสารพัฒนาพ�เศษ
ชวยปองกันการยุบตัวของหองโดยสาร
เมื่อเกิดอ�บัติเหตุ

ไฟเบรกดีไซนหรูหราสองสวางชัดเจน

ระบบควบคุมเฟ�องทาย
(Auto Limited Slip Differential)

ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองขาง
(Blind Spot Monitor)

A เสียงเตือนและคําเตือนทีห่ นาจอเพ�อ่
ใหแตะเบรก เมือ่ เซ็นเซอรตรวจจับความ
เสีย่ งของการชน
B ระบบเตร�ยม BA ไวเพ�อ่ เพ�ม� แรงเบรก
C ระบบเบรกทํางานอัตโนมัติ เพ�อ่ ลด
ความรุนแรงจากการชน

ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ
(Rear Cross Traffic Alert)

80 กม./ชม. รถคันหนา
เคลือ่ นพนระยะการตรวจจับ

80 100 กม./ชม.
(ความเร็วทีต่ ง้ั ไว)

D เรงกลับสูความเร็วที่ตั้งไว

กลองมองรอบคัน
(Panoramic View Monitor)

ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-Start Assist Control)

NEW CLASS OF CONFIDENCE

NEW CLASS OF INTELLIGENCE

มั่นใจในทุกเสนทางไปกับข�มพลังเคร�่องยนตเต็มประสิทธิภาพ
และระบบการขับข�่ที่ดีกวาที่เคย

เชื่อมตอกับทุกสิ�งดวยระบบ T-CONNECT TELEMATICS
ตอบรับการใชชีว�ตของคุณไดอยางไรข�ดจำกัด

ADVANCED CONNECTION

เชื่อมตอทุกเสนทางอยางสมบูรณแบบ
เคร�่องยนต GD 2.8 ลิตร ข�มพลังเคร�่องยนต
ประสิทธิภาพสูง และประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
พรอมรองรับน้ำมันดีเซล B20

เกียรอัตโนมัติ 6 สปด ขับเคลื่อนไปขางหนา
อยางราบร�่นในทุกชวงจังหวะ

GEO-FENCING

MY TOYOTA Wi-Fi

ระบบแจงเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออก
จากบร�เวณที่กําหนด

เชื่อมตอความบันเทิงออนไลน ได
พรอมกันสูงสุด 9 อ�ปกรณ*
*ตามเง�่อนไขที่กําหนดในแพ็กเกจ

นั่งสบาย มั่นคงและนุมนวล ดวยชวงลางชวยซับแรงสั่นสะเทือน
พรอมมอบความสบายตลอดการเดินทาง

ดานหลัง
แบบโฟรลิงคคอยลสปร�ง
ดานหนา
แบบแมคเฟอรสันสตรัท

FIND MY CAR

PARKING ALERT

เช็คตําแหนงรถผานแอพพลิเคชั่น

ระบบแจงเตือนผาน Notification
เมื่อรถถูกสตารทหร�อเคลื่อนที่

SOS EMERGENCY SERVICE

OPS (OPERATOR SERVICE)

ประสานงานชวยเหลือฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง*

ผูชวยคนหาเสนทางตลอด 24 ชั่วโมง
พรอมบร�การจองรานอาหารชั้นนํา
เพ�่อความสะดวกสบายทุกการเดินทาง

*อาจมีคาใชจายเพ��มเติมในบางกรณี

SPECIFICATIONS

บร�การกวางไกลเปนหนึ่งเดียวทั่วไทย

ดวยใจเดียวกันที่เชื่อมบร�การใหเปนมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยตาขยาย
โชวรูมและศูนยบร�การมาตรฐานถึง 472 แหงทั่วประเทศ* สูทุกทิศทั่วไทย
คอยเปดบร�การใหคุณอ�นใจไดตลอดการเดินทาง

PREMIUM

*ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562
• บริการไฮเทค ดวยระบบคอมพิวเตอร TOPSERV เก็บประวัติของลูกคาตลอด
การเขามาใชบริการ ตรวจเช็คดวยระบบคอมพิวเตอร Hi-Tech Area ใหความแมนยํา
• ครบวงจรซอมตัวถังและสีรถยนตใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตระยะใดถึงกอน)

STANDARD
GRANDE

1,990 มม.

DIMENSION

1,675 มม.
1,950 มม.

3,210 มม.
5,265 มม.

1,670 มม.
1,950 มม.

COLOR CHART

WHITE PEARL

BLACK MICA

BLACK MICA
*รุน Standard มีเฉพาะสี Black Mica พรอมเบาะสี Beige

• บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา
รายละเอียด สวนประกอบ และอุปกรณตางๆ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
โปรดสอบถามรายละเอียดและสวนประกอบอุปกรณตา งๆ ไดจากผูแ ทนจําหนาย
โตโยตาใกลบานทาน หรือศูนยลูกคาสัมพันธที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ
โทร.ฟรีตา งจังหวัดเฉพาะหมายเลขทีใ่ ชรหัสทางไกลทีห่ มายเลข 1800-238-444
ใหบริการลูกคา 24 ชม.ทุกวัน
• ใหบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ต www.toyota.co.th
• กรุณาศึกษาการทํางานของอุปกรณตา งๆ ของรถใหเขาใจโดยละเอียดจากคูม อื
การใชรถกอนการใชงาน เพื่อการใชงานอยางถูกตองและประโยชนสูงสุดของ
ทานเอง สีของรถและอุปกรณตางๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจริง
เนื่องจากระบบการพิมพ

