
1K5 Сұр-көк түсті 3T3 Қызыл түсті 4X9 Қарақошқыл түсті 
металлик

8X8 Қою көк түсті 
металлик

Шанақ түстері:

2022 ж. қаңтардан бастап шығарылған 
автокөліктерді қайта сатудың ең жоғарғы 
бағасы, тг.1

Бағалар 2022 жылдың 1 қыркүйегінен келесі 
өзгеріске дейін жарамды

ПРЕСТИЖ ЛЮКС

30 421 500 35 171 500

Қозғалтқыш 3.5 л бензинді, Dual VVT-i

Қозғалтқыш типі 6 цилиндрлі, V-іспетті, 24 клапанды DOHC

Жетек типі Айналу сәтін артқы дөңгелектерге үлестірудің бейімді жүйесіне ие жаңа толық 
жетек

Ең жоғарғы қуаттылығы 183 кВт (249 а.к.) 5000 айн/мин-та

Ең жоғарғы айналу сәті 356 Н∙м 4700 айн/мин-та

Беріліс қорабы 8-АБҚ

Ең жоғарғы жылдамдығы (км/сағ) 180

Екпін алу уақыты 0-100 км/сағ (сек) 8.5

Отын шығыны (л/100 км)  аралас2 9.4 9.8

Жанармай багының сыйымдылығы (л) 68

Габариттік өлшемдері (мм) 
ұзындығы/ені/биіктігі 4966/1930/1755

Жарақталған массасы (кг) 2015-2025 2100-2110

Ең төменгі жол саңылауы (мм) 204

Дөңгелек базасы (мм) 2850

1J9 Күміс түстес металлик 1G3 Сұр түсті металлик 218 Қара түсті металлик

1  Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғарғы бағалары болып табылады және өзгеруі мүмкін. Баға жайлы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие.  
Нақты бағасын Тойотаның Уәкілетті дилерлерінен білу қажет. Бағалар 2022 жылдың қаңтар айынан бастап өндірілген автокөліктерге қатысты.

2 Бұл деректер жүргізу мәнерінің, сонымен қатар отын шығынына ықпал ететін жол, ауа райы және басқа да жағдайлардың әсері есепке алынбаған мінсіз жағдайда алынды.

Қара былғары

Сарғыш былғары

Жоса былғары

Салон түстері:

Сұр былғары

Highlander

Бағалар 
мыналарды қамтиды:

3 жыл   
кепілдік

Утилизациялық   
алым

Қосымша   
реңк үшін 
 үстеме баға

Еденге   
төселетін мата 
 кілемшелер

Автокөлікші 
 жинағы

089 Ақ түсті маржан 
премиум



1  Автокөліктердің осы баға парағында көрсетілген сипаттамалары мен жабдықталуы жергілікті шарттар мен шектеулерге байланысты өзгереді, сондықтан үлгілері мен жиынтық түрлеріне 
байланысты ерекшеленуі мүмкін. Техникалық сипаттамалары мен жабдықталуы туралы нақты ақпаратты Сіз Тойотаның өз аймағыңыздағы уәкілетті дилерінен ала аласыз.

TOYOTA HIGHLANDER ЖИЫНТЫҚ ТҮРЛЕРІ1 ПРЕСТИЖ ЛЮКС

ҚАУІПСІЗДІК 
7 қауіпсіздік жастығы: 2 маңдай алды, 2 алдыңғы бүйір, 2 бүйірлік пердешелер, 
жүргізушіге арналған 1 тізелік + +

Бағыттық тұрақтылық жүйесі (VSC) + +
Өрге көтерілу және еңістен түсу кезіндегі көмек жүйелері (HAC және DAC) + +
Алдыңғы орындықтардың мойын жарақатын алу қаупін төмендететін құрылымы  
(WIL технологиясы) + +

Шұғыл тежелуді күшейткіш (BA) + +
Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSM) + +
Тұрақтан артқы жүріспен шығарда көмек жүйесі (RCTA) + +
Жолсыз жермен жүру барысында көмек беру жүйелерінің жұмыс режимін таңдау 
селекторы (Multi-Terrain Select) – +

Алысқа түсетін жарықты жақынға түсетін жарыққа автоматты ауыстыру жүйесі (AHB) – +
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (AIM) + +

ЭКСТЕРЬЕР
Жеңіл балқытылған дискілер, шиналар 235/65R18 235/55R20
Құпия дөңгелек бұрандалары + +
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары + +

Алдыңғы және артқы жарықдиодты шамдар +
жақынға және алысқа 

жарық түсіретін алдыңғы 
екі линзалы жарықдиодты 

шамдар
Шам жуғыштар + +
Жарықдиодты артқы шамдар + +
Жарықдиодты алдыңғы тұманға қарсы шамдар + +
Бүйір айналдарда тұрақ аймағын жарықтандыратын шамдар – +
Электр жетегі, жылытқышы және бұрылысты қайталағыштары бар артқы көрініске 
арналған шанақ түстес бүйірлік айналар + баптау жады бар

Жүксалғыш есігінің электр жетегі + +
Smart Entry автокөлікті ашу және қозғалтқышты Push Start батырмасы арқылы іске қосу 
жүйесі + +

Электр жетегі бар панорамалық шатыр – +
Көлік төбесіндегі күміс түстес декоративті рейлингтер + +
Алдыңғы және артқы парктрониктер + +
Алдыңғы және артқы балшық қағарлар + +
Артқы спойлер + +
Күңгірттелген артқы әйнектер + +

МУЛЬТИМЕДИА
5 USB ағытпа (3 алдыңғы/2 артқы) + +
Түрлі түсті көп функциялы 7" дисплей + +
Мультимедиалық жүйе, 8" көп функциялы сенсорлы дисплей, 6 динамик, Bluetooth® + –
Мультимедиалық жүйе, 8" көп функциялы сенсорлы дисплей, премиум-кластағы  
JBL® аудиожүйесі, 11 динамик, Bluetooth® – +

Apple Car Play® және Android Auto® қолдауымен мультимедиалық жүйе + +
Динамикалық белгілері бар артқы көрініске арналған камера + –
Панорамалық көрініс камерасы – +
Проекциялық дисплей (HUD) – +

ЖАЙЛЫЛЫҚ
Алдыңғы орындықтарды жылытқыш + желдеткіші бар
Екінші қатар орындықтарын жылытқыш – +
Жылытқышы бар көп функциялы былғары рөл дөңгелегі + +
Әйнек тазартқыштар аймағында электр жылытқыш + –
Маңдайалды әйнекті электр жылытқыш (барлық беті) – +
Алдыңғы орындықтарды электрлі реттелуі (8 бағыт) + –
Алдыңғы орындықтарды электрлі реттеу (8 бағыт) және жүргізуші орындығының 
баптаулар жады – +

Жүргізушіге арналған бел тірегінің электр реттелуі + +
Жүксалғыштың тік торы + +
Толық көлемді қосалқы дөңгелек (жүксалғыш астында) + +
Артқы терезелердегі күн сәулесінен қорғайтын пердешелер – +
Круиз-бақылау + –
Электронды тұрақ тежеуіші + Hold жүйесі + +
Жарық және жаңбыр датчигі + +
Автоматты күңгірттелетін артқы көрініске арналған салондық айна + +
Терімен қапталған орындықтар + перфорацияланған
3 аймақтық климат-бақылау + +
Шинадағы қысымды бақылау жүйесі + +
Есік тұтқаларының астын қорғайтын пленкалар жиынтығы + +

TOYOTA SAFETY SENSE
Жол таңбасын абайсызда басып кеткені туралы ескерту және жол ортасына  
қайтару жүйесі (LTA) – +

Бетпе-бет соқтығысу қаупі туралы ескерту жүйесі (PCS) – +
Барлық жылдамдық диапозонында қауіпсіз қашықтықты сақтау функциясына  
ие круиз-бақылау (DRCC) – +

Жүргізушінің шаршаңқылығын бақылау және ол туралы ақпараттандыру жүйесі (SWS) – +



1K5 Сұр-көк түсті 3T3 Қызыл түсті 4X9 Қарақошқыл түсті 
металлик

8X8 Қою көк түсті 
металлик

Шанақ түстері:

2021 ж. қазаннан  бастап желтоқсанға дейін 
шығарылған автокөліктерді қайта сатудың ең 
жоғарғы бағасы, тг.1  
Бағалар 2022 жылдың 1 қыркүйегінен келесі 
өзгеріске дейін жарамды

ПРЕСТИЖ ЛЮКС

28 334 000 32 733 000

Қозғалтқыш 3.5 л бензинді, Dual VVT-i

Қозғалтқыш типі 6 цилиндрлі, V-іспетті, 24 клапанды DOHC

Жетек типі Айналу сәтін артқы дөңгелектерге үлестірудің бейімді жүйесіне ие жаңа толық 
жетек

Ең жоғарғы қуаттылығы 183 кВт (249 а.к.) 5000 айн/мин-та

Ең жоғарғы айналу сәті 356 Н∙м 4700 айн/мин-та

Беріліс қорабы 8-АБҚ

Ең жоғарғы жылдамдығы (км/сағ) 180

Екпін алу уақыты 0-100 км/сағ (сек) 8.5

Отын шығыны (л/100 км)  аралас2 9.4 9.8

Жанармай багының сыйымдылығы (л) 68

Габариттік өлшемдері (мм) 
ұзындығы/ені/биіктігі 4966/1930/1755

Жарақталған массасы (кг) 2015-2025 2100-2110

Ең төменгі жол саңылауы (мм) 204

Дөңгелек базасы (мм) 2850

1J9 Күміс түстес металлик 1G3 Сұр түсті металлик 218 Қара түсті металлик

1  Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғарғы бағалары болып табылады және өзгеруі мүмкін. Баға жайлы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие.  
Нақты бағасын Тойотаның Уәкілетті дилерлерінен білу қажет. Бағалар 2021 жылдың қантар айынан бастап өндірілген автокөліктерге қатысты.

2 Бұл деректер жүргізу мәнерінің, сонымен қатар отын шығынына ықпал ететін жол, ауа райы және басқа да жағдайлардың әсері есепке алынбаған мінсіз жағдайда алынды.

Қара былғары

Сарғыш былғары

Жоса былғары

Салон түстері:

Сұр былғары

Highlander

Бағалар 
мыналарды қамтиды:

3 жыл   
кепілдік

Утилизациялық   
алым

Қосымша   
реңк үшін 
 үстеме баға

Еденге   
төселетін мата 
 кілемшелер

Автокөлікші 
 жинағы

089 Ақ түсті маржан 
премиум



1  Автокөліктердің осы баға парағында көрсетілген сипаттамалары мен жабдықталуы жергілікті шарттар мен шектеулерге байланысты өзгереді, сондықтан үлгілері мен жиынтық түрлеріне 
байланысты ерекшеленуі мүмкін. Техникалық сипаттамалары мен жабдықталуы туралы нақты ақпаратты Сіз Тойотаның өз аймағыңыздағы уәкілетті дилерінен ала аласыз.

TOYOTA HIGHLANDER ЖИЫНТЫҚ ТҮРЛЕРІ1 ПРЕСТИЖ ЛЮКС

ҚАУІПСІЗДІК 
7 қауіпсіздік жастығы: 2 маңдай алды, 2 алдыңғы бүйір, 2 бүйірлік пердешелер, 
жүргізушіге арналған 1 тізелік + +

Бағыттық тұрақтылық жүйесі (VSC) + +
Өрге көтерілу және еңістен түсу кезіндегі көмек жүйелері (HAC және DAC) + +
Алдыңғы орындықтардың мойын жарақатын алу қаупін төмендететін құрылымы  
(WIL технологиясы) + +

Шұғыл тежелуді күшейткіш (BA) + +
Көрінбейтін аймақтарды бақылау жүйесі (BSM) + +
Тұрақтан артқы жүріспен шығарда көмек жүйесі (RCTA) + +
Жолсыз жермен жүру барысында көмек беру жүйелерінің жұмыс режимін таңдау 
селекторы (Multi-Terrain Select) – +

Алысқа түсетін жарықты жақынға түсетін жарыққа автоматты ауыстыру жүйесі (AHB) – +
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (AIM) + +

ЭКСТЕРЬЕР
Жеңіл балқытылған дискілер, шиналар 235/65R18 235/55R20
Құпия дөңгелек бұрандалары + +
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары + +

Алдыңғы және артқы жарықдиодты шамдар +
жақынға және алысқа жарық 

түсіретін алдыңғы екі линзалы 
жарықдиодты шамдар

Шам жуғыштар + +
Жарықдиодты артқы шамдар + +
Жарықдиодты алдыңғы тұманға қарсы шамдар + +
Бүйір айналдарда тұрақ аймағын жарықтандыратын шамдар – +
Электр жетегі, жылытқышы және бұрылысты қайталағыштары бар артқы көрініске 
арналған шанақ түстес бүйірлік айналар + баптау жады бар

Жүксалғыш есігінің электр жетегі + +
Smart Entry автокөлікті ашу және қозғалтқышты Push Start батырмасы арқылы іске қосу жүйесі + +
Электр жетегі бар панорамалық шатыр – +
Көлік төбесіндегі күміс түстес декоративті рейлингтер + +
Алдыңғы және артқы парктрониктер + +
Алдыңғы және артқы балшық қағарлар + +
Артқы спойлер + +
Күңгірттелген артқы әйнектер + +

МУЛЬТИМЕДИА
5 USB ағытпа (3 алдыңғы/2 артқы) + +
Түрлі түсті көп функциялы 7" дисплей + +
Мультимедиалық жүйе, 8" көп функциялы сенсорлы дисплей, 6 динамик, Bluetooth® + –
Мультимедиалық жүйе, 8" көп функциялы сенсорлы дисплей, премиум-кластағы  
JBL® аудиожүйесі, 11 динамик, Bluetooth® – +

Apple Car Play® және Android Auto® қолдауымен мультимедиалық жүйе + +
Динамикалық белгілері бар артқы көрініске арналған камера + –
Панорамалық көрініс камерасы – +
Проекциялық дисплей (HUD) – +

ЖАЙЛЫЛЫҚ
Алдыңғы орындықтарды жылытқыш + желдеткіші бар
Екінші қатар орындықтарын жылытқыш – +
Жылытқышы бар көп функциялы былғары рөл дөңгелегі + +
Әйнек тазартқыштар аймағында электр жылытқыш + –
Маңдайалды әйнекті электр жылытқыш (барлық беті) – +
Алдыңғы орындықтарды электрлі реттелуі (8 бағыт) + –
Алдыңғы орындықтарды электрлі реттеу (8 бағыт) және жүргізуші орындығының 
баптаулар жады – +

Жүргізушіге арналған бел тірегінің электр реттелуі + +
Жүксалғыштың тік торы + +
Толық көлемді қосалқы дөңгелек (жүксалғыш астында) + +
Артқы терезелердегі күн сәулесінен қорғайтын пердешелер – +
Круиз-бақылау + –
Электронды тұрақ тежеуіші + Hold жүйесі + +
Жарық және жаңбыр датчигі + +
Автоматты күңгірттелетін артқы көрініске арналған салондық айна + +
Терімен қапталған орындықтар + перфорацияланған
3 аймақтық климат-бақылау + +
Шинадағы қысымды бақылау жүйесі + +
Есік тұтқаларының астын қорғайтын пленкалар жиынтығы + +

TOYOTA SAFETY SENSE
Жол таңбасын абайсызда басып кеткені туралы ескерту және жол ортасына  
қайтару жүйесі (LTA) – +

Бетпе-бет соқтығысу қаупі туралы ескерту жүйесі (PCS) – +
Барлық жылдамдық диапозонында қауіпсіз қашықтықты сақтау функциясына  
ие круиз-бақылау (DRCC) – +

Жүргізушінің шаршаңқылығын бақылау және ол туралы ақпараттандыру жүйесі (SWS) – +


