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CHIC CLICKS
ดีไซนสุดชิค คลิกกับสไตลคุณ

EXTERIOR

IDENTITY

ชิค & คลิกกับดีไซนทแ่ี ตกตาง

INTERIOR

ออกแบบสไตลชคิ
คลิกครบทุกฟ�งกชนั

กลองบันทึกภาพหนา-หลังรถ (Digital Video Recorder)
ดูไดผานแอปพลิเคชัน

หนาจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
พรอมชองเชื่อมตอ USB

พวงมาลัยไฟฟา EPS
พรอมปุมควบคุมเคร�อ่ งเสียง และ MID

CHIC CLICKS
ALL
LIFESTYLE
4 SEAT ARRANGEMENTS

หลากหลายไลฟสไตลชคิ คลิกกับพ�น้ ที่ ทีล่ งตัว

1. FRIENDS SPACE

2. FLEXIBLE LIFE

3. FULL FUN

4. FREEFORM

หองโดยสาร 3 แถว 7 ทีน่ ง่ั

พับทีน่ ง่ั แถว 3 แบนราบ

พับทีน่ ง่ั แถว 2 และแถว 3 แบนราบ

ทีน่ ง่ั แถว 2 และแถว 3 พับอิสระซาย-ขวา

มีพ�้นที่กวาง ใหเพ�่อนไดเสมอ

จะเลนของใหญ หร�อใสของเยอะ ก็เอาอยู

ลงตัว ทั้งโดยสารและขนของ

กลองจ�ดที่

1

กลองจ�ดที่

พับแยกอิสระ ปรับไดทุกรูปแบบ

N
O
I
T
A
V
INNO

กลองขางซาย/ขวา
ติดตัง้ บร�เวณกระจกมองขาง

กลองหนา
ติดตัง้ บร�เวณกระจังหนา

CLICK

แสดงผลเมือ่ เขาเกียร P/N/D*

แสดงผลเมือ่ เปดสัญญาณ ไฟเลีย้ วซาย/ขวา*

กลองทาย
ติดตัง้ บร�เวณประตูทา ยรถ
แสดงผลเมือ่ เขาโหมดเกียร R*

กลองจ�ดที่

4

2

กลองมองภาพรอบทิศทาง
กลองจ�ดที่

3

PANORAMIC VIEW MONITOR
HD (1280X720P)

*ที่ความเร็วนอยกวา 15 กม./ชม.

* ทีค่ วามเร็วนอยกวา 15 กม./ชม.

UTILITY

V grade

สนุกสุดชิค! สะดวกสบายแคคลิก

ระยะต่ำสุดจากพ�น้ 170 มม.

กาวข�น้ -ลงสะดวก

จอ LED ขนาด 8 นิว� สำหรับผูโดยสารแถวหลัง

พรอมระบบหมุนเว�ยนอากาศ

พ�้นที่สัมภาระทายขนาดใหญ พับ/ปรับเปลี่ยนได 4 รูปแบบ
พับเบาะไดแบบแบนราบ (Dive-in)

CHIC
CLICKS

เคร�่องยนต 2NR-FE

สูบ 16 วาลว 1.5 ลิตร
กำลังสูงสุด 79 กิโลวัตต (108 แรงมา)
ที่ 6,000 รอบตอนาที
แรงบิดสูงสุด 140 นิวตันเมตร
ที่ 4,200 รอบตอนาที
DUAL VVT-i 4

เกียรอัตโนมัติ

CVT 7 สปด

แรงตอเนื่อง
นุมนวลทุกสปด

CONFIDENC E
ACCESSORIES

อ�ปกรณตกแตงแทสดุ ชิค! ทีค่ ลิกกับตัวคุณ
PERFORMANCE & SAFETY

ชิคแบบมัน่ ใจ คลิก! แบบควบคุมได
มี DSC

ไมมี DSC

ระบบปองกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC
(Drive-Start Control)

ควบคุมการทำงานของเคร�่องยนตในกรณีที่มีการออกตัวผิดว�ธี
จากการเปลี่ยนเกียรแบบกะทันหัน

Side Visor

Cargo Net

แผงบังแดดขาง

ตาขายเก็บของทายรถ

มีระบบเสร�มเบรก BA

แรงเบรกลอหลัง

แรงเบรก

หนา/หลัง

มี HAC

การกระจายแรงเบรกในอ�ดมคติ
กรณีบรรทุกเต็มพ�กัด
บรรทุกเต็มพ�กัด
การกระจายแรงเบรก
ในอ�ดมคติกรณี
ไมมีการบรรทุก
เพ��มแรงเบรกลอหลัง

กรณีบรรทุกเต็มพ�กัด

หลอดไฟ LED ความสวางสูง
ไมมี VSC

มี EBD

ไมมี ABS

กรณีไมมีการบรรทุก

ไมมี EBD

ไมมี HAC

ไมมีระบบเสร�มเบรก BA

มี VSC

ซาย/ขวา
การกระจายแรงเบรก
ขณะเขาโคงไดอยางเหมาะสม
แรงเบรก

เวลา

ระบบเสร�มแรงเบรก BA
(Brake Assist)

มี ABS

แรงเบรกลอหนา

เพ��มแรงเบรกมากข�้น เพ�่อหยุดรถ
ในระยะที่สั้นกวาเมื่อเบรกกะทันหัน

ระบบชวยออกตัว
บนทางลาดชัน HAC

(Hill-start Assist Control)

ปองกันการไหลของรถในจังหวะ
ออกตัวบนทางลาดชัน

ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบปองกันลอล็อก ABS
(Electronic Brake-force Distribution)

กระจายแรงเบรกแตละลออยางสมดุล
เพ�่อการควบคุมที่ดีข�้น

(Vehicle Stability Control)

ควบคุมใหรถทรงตัวอยางมั่นคง
แมในทางโคงหร�อถนนที่เปยกลื่น

(Anti-lock Braking System)

Digital Video Recorder Front & Rear

LED Map Lamp

กลองบันทึกภาพดานหนาและหลัง

หลอดไฟสองแผนทีแ่ บบ LED

ปองกันลอล็อกขณะเบรกกะทันหัน
ชวยควบคุมรถในเวลาคับขัน

Chrome Door Housing

ชุดครอบทีจ่ บั ประตูโครเมียม

ระบบถุงลมเสร�มความปลอดภัย

(SRS Airbags) 3 ตำแหนง

ปกปองผูขับข�่และผูโดยสาร โดยชวยลด
แรงกระแทกจากการชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบปองกันการโจรกรรม

กลองมองหลัง

ปองกันกุญแจเลียนแบบ ไมใหสามารถ
สตารทเคร�่องยนต ได เมื่อรหัสของกุญแจ
และเคร�่องยนต ไมตรงกัน

แสดงภาพและเสนกะระยะในขณะถอยจอด

Immobilizer

(Back Camera)

Luggage Board

แผนรองพ�น้ เร�ยบทายรถ

สัญญาณกะระยะถอยหลัง

เตือนเมื่อตรวจพบบุคคลหร�อวัตถุใกลตัวรถ
ในขณะถอยจอด

(ตามรุนรถยนตที่บร�ษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคูมือรับประกันคุณภาพ และคูมือการใชงานรถยนต)

MODEL LINE-UP

EXTERIOR COLOR

1.5V
CITRUS MICA METALLIC

SILVER METALLIC

1.5G

SUPER WHITE II

SPECIFICATIONS
รุน
ขนาดและมิติ
กวาง x ยาว x สูง
มม.
มิติภายนอก
กวาง x ยาว x สูง
มม.
มิติภายใน
มม.
ความยาวฐานลอ
หนา / หลัง
มม.
ระยะหางระหวางลอ
มม.
ระดับต่ำสุดจากพ�้น
กก.
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)
ลิตร
ความจ�ถังน้ำมัน
ม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
เคร�่องยนต
รุน / แบบ
ความจ�กระบอกสูบ
ซีซี
ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก
มม.
อัตราสวนกำลังอัด
ระบบการจายน้ำมันเชื้อเพลิง
กำลังสูงสุด
กิโลวัตต (แรงมา) / รอบตอนาที
แรงบิดสูงสุด
นิวตันเมตร / รอบตอนาที
รองรับการใชน้ำมันเชื้อเพลิง / มาตรฐานไอเสีย
ระบบขับเคลื่อนและระบบชวงลาง
ระบบขับเคลื่อน
ระบบกันสะเทือน
หนา
หลัง
หนา / หลัง
ระบบเบรก
ระบบสงกำลัง
อัตราทดเกียร
เกียรเดินหนา
เกียรถอยหลัง
เฟ�องทาย
ลอและขนาดยาง
พวงมาลัย
อ�ปกรณภายนอก
ไฟหนา
ไฟสองสวางเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)
ไฟทาย
กระจังหนา
กระจกมองขาง ปรับและพับดวยไฟฟา
มือจับประตูดานนอก
หนา / หลัง
ที่ปดน้ำฝน
กันชนหนาและหลัง
อ�ปกรณภายใน
เบาะนั่ง
วัสดุ
พวงมาลัย / หัวเกียร
ดานหนา
ผูขับข�่
เบาะนั่ง
ผูโดยสาร
ดานหลัง
แถวที่ 2
แถวที่ 3
ชองเก็บของดานบนคอนโซลหนา
ชองเก็บของ
ชองเก็บของดานลางคอนโซลหนา
ลิ�นชักเก็บของอเนกประสงค
ชองเก็บของบร�เวณแผงประตู
ที่วางแกวน้ำขวดน้ำ
ชองเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งคูหนา
ถาดเก็บของใตที่นั่งผูโดยสารดานหนา
พรมปูพ�้น

ATTITUDE BLACK MICA

1.5V

1.5G

1,695 x 4,235 x 1,695
1,470 x 2,535 x 1,280
2,750
1,465 / 1,470
1,475 / 1,480
170
1,350
1,325
42
5.7
5.3
2NR-FE 16 วาลว DOHC Dual VVT-i
1,496
72.5 x 90.6
11.5 :1
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกสแบบ EFI
79 (108) / 6,000
140 / 4,200
Gasohol E20 / Euro4
ลอหนา
แมคเฟอรสันสตรัท พรอมเหล็กกันโคลง
ทอรชั่นบีมและคอยลสปร�ง พรอมเหล็กกันโคลง
ดิสก / ดิสก
CVT
2.480-0.396
2.604-1.680
5.698
ลออัลลอย 16 นิ�ว (195 / 50 R16) ลออัลลอย 15 นิ�ว (185 / 60 R15)
ไฟฟา (EPS)
แบบโปรเจคเตอร Bi-Beam LED
แบบโปรเจคเตอร ฮาโลเจน
แบบ LED
แบบ LED
แบบ LED Light Guiding
ตกแตงดวยโครเมียม
พรอมไฟเลี้ยวแบบ LED
สีเดียวกับตัวรถ
แบบหนวงเวลา / มี
แบบหนวงเวลาและตั้งเวลาได / มี
สีเดียวกับตัวรถ
ผา (สีดำ)
แบบหุม หนัง
แบบยูร�เทน
ปรับได 6 ทิศทาง พรอมที่พักแขน
ปรับได 4 ทิศทาง
แยกพับ 50:50 แบบ 1-Touch tumble พรอมที่พักแขนดานขาง
แยกพับ 50:50 แบบ Dive-in
แบบ Cool box

ดานหลังผูโดยสารแถวหนา

•

•
•
•
•
•

รุน

1.5V

มาตรวัดและอ�ปกรณอำนวยความสะดวก
ระบบสตารทอัจฉร�ยะ (Push Start) / ระบบเปดประตูอัจฉร�ยะ (Smart Entry)
มาตรวัดการขับข�่แบบประหยัด (Eco-Driving Indicator)
มาตรวัดระยะทาง
จอแสดงขอมูลการขับข�่ (Multi-Information Display)
ปุมควบคุมเคร�่องเสียงและจอแสดงขอมูลการขับข�ท่ ี่พวงมาลัย
ไฟเตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย
ไฟเตือนประตูปดไมสนิท
ไฟสองสวางในหองโดยสาร
ที่บังแดดดานหนาพรอมที่เก็บนามบัตรและกระจก
หนาตางไฟฟา
ดานซาย
ประตูขางแบบสไลด
ดานขวา
ระบบ Door Easy Closer
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน
เซ็นทรัลล็อก
ตอนหนา
ระบบปรับอากาศ
ตอนหลัง
ดานหนา
อ�ปกรณความบันเทิง
ลำโพง
ชองจายกระแสไฟฟา 12 โวลต
ระบบความปลอดภัย
โครงสรางนิรภัย (GOA)
เข็มขัดนิรภัย

1.5G
-

•
แบบ Optitron
แบบ TFT 4.2 นิ�ว

•

•

•
•
-

ผูขับข�่และผูโดยสารดานหนา

•
•
•

ปรับข�้น-ลง อัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบ (ผูขับข�่)
เปด-ปด ดวยระบบไฟฟา
แบบธรรมดา
เปด-ปด ดวยระบบไฟฟา

•
•
•

แบบธรรมดา
แบบธรรมดา
หนาจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
พรอมชองเชื่อมตอ USB
6 ตำแหนง
2 ตำแหนง
แบบอัตโนมัติ

•

ELR 3 จ�ด 2 ตำแหนง พรอมระบบผอนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ
ดานหนา
ELR 3 จ�ด 3 ตำแหนง / ELR 3 จ�ด 2 ตำแหนง
ดานหลัง
แถวที่ 2 / แถวที่ 3
ระบบถุงลมเสร�มความปลอดภัย (SRS)
3 ตำแหนง (ผูขับข�่ ผูโดยสารดานหนา และหัวเขาผูขับข�่)
กระจกบังลมหนาอัดซอนนิรภัย / แผงไลฝากระจกหลัง
•
สัญญาณกะระยะถอยหลัง
•
ระบบปองกันการโจรกรรม (Immobilizer)
•
ระบบปองกันลอล็อก (ABS) / ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) /
•
ระบบเสร�มแรงเบรก (BA)
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)
•
ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)
•
•
ระบบปองกันการออกตัวฉุกเฉิน (Drive-Start Control)
อ�ปกรณตกแตงพ�เศษเพ��มเติม ติดตั้งโดย บร�ษัท ไทย ออโต คอนเวอรชั่น จำกัด
ปลอกหุมทอไอเสีย
•
วัสดุเบาะนั่ง
หนังและวัสดุกึ่งสังเคราะห (สีดำ-เทา)
อ�ปกรณความบันเทิง
จอ LED ขนาด 8 นิ�ว
ดานหลัง
กลองมองหลัง (Back Camera)
•
กลองมองภาพรอบทิศทาง (Panoramic View Monitor)
HD (1280x720P)
กลองบันทึกภาพ (Digital Video Recorder)
ดานหนา / ดานหลัง
พรอมสามารถเขาใชงานผาน
Mobile Application

DIMENSION

1,695 มม.

2,750 มม.
4,235 มม.

1,465 มม.
1,695 มม.

1,470 มม.

ดวยใจเดียวกันทีเ่ ชือ่ มบร�การใหเปนมาตรฐานหนึง่ เดียว โตโยตา ขยายโชวรมู และศูนยบร�การมาตรฐานถึง 465 แหงทัว่ ประเทศ*สูท กุ ทิศทัว่ ไทย คอยเปดบร�การใหคณ
ุ อ�น ใจไดตลอดการเดินทาง • บร�การไฮเทค ดวยระบบคอมพ�วเตอร TOPSERV เก็บบันทึกประวัตขิ องลูกคาตลอดการเขาใชบร�การ • ตรวจเช็ครถดวยระบบ
คอมพ�วเตอร ใน Hi-Tech Area ใหความแมนยำสูง • ครบวงจรซอมตัวถังและสีรถยนตใน B&P Workshop • รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป หร�อ 100,000 กม.**
*ขอมูล ณ เดือน มีนาคม 2565 **แลวแตระยะใดถึงกอน

บร�ษทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด • สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา รายละเอียด สวนประกอบ และอ�ปกรณตา งๆ โดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา • โปรดสอบถามรายละเอียด และสวนประกอบอ�ปกรณตา งๆ ไดจากผูแ ทนจำหนายโตโยตา ใกลบา นทาน หร�อศูนยลกู คาสัมพันธทห่ี มายเลข 0-2386-2000
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