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Valabilă din 01 Noiembrie 2019

Lista de prețuri Toyota Land Cruiser Seria 70 model 2019
(prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA)

Model/caroserie/nivel echipare
71

Confort
71

Star
76 

Confort
76

Star
78

Work
79 SC
Work

79 SC
Star

79 DC
Confort

79 DC
Star

Motorizare GRJ Euro 6 (înmatriculabilă)*
4.0 benzină, V6 aspirat, DOHC, 227 CP, 24V, VVT-i

49.900* 54.400* 46.900* 52.500* 46.900* 47.500* 55.400* 48.400* 57.500*

Motorizare HZJ tropical (neînmatriculabilă)
preț net, fără taxe vamale, CFR Port Constanța

33.600 35.900 30.900 34.900 31.900 31.900 35.900 33.500 40.900

Motorizare GRJ non-Euro (neînmatriculabilă)
preț net, fără taxe vamale, CFR Port Constanța

35.500 37.900 31.500 35.900 32.500 32.500 36.900 34.500 41.900

Motorizare VDJ tropical/Euro4 (neînmatric.)
preț net, fără taxe vamale, CFR Port Constanța 38.500 40.900 34.500 38.900 35.500 35.500 39.900 37.500 44.900

Omologabil ca autou�litară N1 (doar Euro 6) Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da

Mărire putere motor la 270 CP (doar pt. GRJ)
( )PROMOȚIE!!! Costul normal este de 990 Euro

Bonus Bonus Bonus Bonus Bonus Bonus Bonus Bonus Bonus

Aer condiționat și încălzire cabină Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Vopsea nemetalizată
Alb 058 / Bej E49 / Albastru 8T6

Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Vopsea metalizată
Roșu 3Q3 / Bej-auriu 4R3 / Argin�u 1F7 / Gri 1G3

990 990 990 990 - - 990 990 990

ABS, 2 Airbag-uri, A-TRAC, VSC, EBD, TPM Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie Serie

Faruri de ceață Serie Serie 590 Serie 590 590 Serie 590 Serie

Lumini de zi LED 790 Serie 790 Serie 790 - 790 790 Serie

Oglinzi cu acționare electrică - Serie - Serie - - Serie - Serie

Geamuri cu acționare electrică Serie Serie Serie Serie - - Serie Serie Serie

Închidere centralizată Serie Serie Serie Serie - - Serie Serie Serie

Telecomandă pentru închiderea centralizată Serie Serie - Serie - - Serie - Serie

Overfendere și 5 jante aliaj ușor 265/70R16 - Serie - Serie - - Serie - Serie

Pachet Crom (grilă, oglinzi, bare, mânere uși) Serie Serie Serie Serie 1290 - Serie Serie Serie

Radio CD/USB/AUX Serie Serie Serie Serie - - Serie Serie Serie

Pregă�re pentru instalare radio - - - - Serie Serie - - -

 Priză înălțată admisie aer motor 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190

Mod 4x4 permanent (pt. a rula 4x4 și pe asfalt) 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Diferențiale blocante pe ambele punți 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 4.890 Serie!

Tempomat / Cruise Control 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090

Troliu electric original Toyota (AISIN-DENSO) 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890 2.890

Livrare vehicul în România  (  Euro 6)** cele
la Târgoviște, Jud. Dâmbovița

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Facturare intracomunitară, fără TVA
(disponibilă  pentru firme plă�toare de TVA)doar

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

UNIC IMPORTATOR AL SERIEI  ÎN ROMÂNIA70
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CONTINUARE din Pagina 1
(prețurile sunt exprimate în Euro, fără TVA)

Model/caroserie/nivel echipare
71

Confort
71

Star
76 

Confort
76

Star
78

Work
79 SC
Work

79 SC
Star

79 DC
Confort

79 DC
Star

Dezac�vare aver�zare depășire 120 km/h 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Cârlig remorcare + instalație electrică 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190

Tratament an�coroziune
Șasiu și cavitate caroserie

1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690

Bară protecție frontală metalică
Bull-bar/Bumper

1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

Scuturi dedesubt (2 buc.), heavy duty, dural 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090

Portbagaj plafon heavy duty (roof rack) 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190

Suspensie cu înălțare +5 cm 2.990 2.990 2.990 2.990 2.990 2.990 2.990 2.990 2.990

Garanție în România  (se ofera gratuit pt. **
persoanele fizice) 2 ani, fără limită de kilometri

1990 1990 1990 1990 1990 1990  1990 1990 1990

Garanție ex�nsă, customizări, modificări, 
carosări speciale, alte accesorii, mul�media, 
livrare la locația clientului, finanțare/leasing, 
vehicule militare, frigorifice, campere etc.

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

Solicită
oferta!

ATENȚIE: 
1. Vehiculele non-Euro/Tropical/Euro 4 se furnizează, în general, în condiția de livrare CFR (Cost and Freight) Port Constanța.
2. Prețurile acestora nu conțin taxele vamale, onorariile comisionarilor vamali sau costurile de antrepozitare/depozitare în port.
3. Unele dintre opțiunile contra cost nu sunt disponibile pentru acestea (vă rugăm să solicitați informare privind reperele dorite).  
4. Transportul acestor vehicule către locația dorită poate fi asigurat contra cost (solicitați oferta).
5. După livrarea ca non-Euro/Tropical/Euro 4 (neînmatriculabile), vehiculele nu mai pot fi omologate la norma de poluare Euro 6.

INFORMAȚII GENERALE:
1. Prețurile vehiculelor Euro 6 (înmatriculabile), precum și cele ale accesoriilor și opțiunilor suplimentare, sunt exprimate fără TVA,
în condiția de livrare DDP Germania, ele conținând și taxele vamale, onorariile de comisionare vamală, costurile de handling, 
antrepozitare, depozitare, conver�re la Euro 6, omologare ca Euro 6 în Germania, omologare opțiuni / accesorii / modificări în 
Germania (cu menționare în Brief-ul/CIV-ul german de origine), înmatriculare inițială ca Euro 6 în Germania. Pentru persoanele**
juridice: la achiziționarea, împreună, a opțiunilor Livrare vehicul în România (la Târgoviște, Jud. Dâmbovița) și Garanție în România 
(2 ani, fără limită de kilometri), se aplică un discount global de 500 Euro!
2. Doar vehiculele Euro 6 (înmatriculabile) pot fi finanțate prin leasing operațional, leasing financiar sau credit bancar.
3. Pentru a se simplifica procedurile de înmatriculare în România, vehiculele Euro 6 vor parcurge o primă înmatriculare în Germania,
de cel puțin o zi (”one day registra�on”), inclusă în preț. Pentru detalii, consultați pagina de Întrebări Frecvente a site-ului nostru.
4. Datorită fluctuațiilor pieței sau ale cursului de schimb USD-Euro, sunt posibile unele variații ale prețurilor de bază. 
5. Atunci când facturăm noi, plata se va face în lei, la cursul de vânzare Euro oferit de Banca Transilvania în ziua recepționării plăților.
6. În cazul în care vehiculele dorite nu se află în stoc, avansul pentru comandarea/aducerea lor este de 50%.
7. Atunci când vehiculele se află în stoc, în România sau Germania, avansul pentru rezervarea lor este de 100%.
8. Toate vehiculele din oferta noastră sunt fabricate în Japonia. La cerere, putem furniza și vehicule cu volan pe dreapta, pt. alte țări.
9. Doar ocazional și fără posibilitate curentă de a le comanda as�el, putem furniza și vehicule în versiunea de echipare Basic (”chele”,
doar cu aer condiționat, fără nici un fel de alte echipări, dotări sau opțiuni), non-Euro (de obicei motorizări HZJ, neînmatriculabile).
10. Informațiile, specificațiile și prețurile nu sunt contractuale, unele modificări putând interveni fără no�ficare prealabilă.
11. Livrarea vehiculelor cu echipări specific militare, vehiculelor blindate, vehiculelor pretabile aplicațiilor sau având dotări supuse
controlului se poate face doar către ins�tuții abilitate sau către en�tăți care posedă o licență validă emisă, în acest sens, de 
către Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX  ( ) sau de alte autorități aferente din Uniunea Europeană.www.ancex.ro
12. Pentru vehiculele aflate în termen de garanție, modificările și preparările electrice, de off-road, on-road sau de orice altă natură,
ulterioare livrării, sunt considerate conforme cu condițiile garanției doar dacă sunt efectuate de către noi sau de către partenerul 
nostru GTC Auto Shop S.R.L. ( ), în baza acordului nostru prealabil, exprimat în scris în acest sens. h�ps://shop.gtcauto.ro

Pagina 2 din 3www.landcruiser70.ro

* INFORMARE: Prețul vehiculelor înmatriculabile, cu motorizare GRJ, conver�te și omologate ca Euro 6 după intrarea în vigoare, la nivelul 
Uniunii Europene, a pragului D al normei de poluare Euro 6 (adică după 01 Septembrie 2019), a comportat o majorare de cca. 3000 Euro 
întrucât noul nivel al normei a impus instalarea de dispozi�ve suplimentare, ceea ce a ridicat mult costul de conver�re la norma Euro 6 D.
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DE CE ÎȚI ACHIZIȚIONEZI PRIN NOI LAND CRUISER-ul TĂU SERIA 70?
Pentru că te scu�m de orice fel de dureri de cap, pentru că nu ai riscuri, pentru că noi ne ocupăm de toate 
formalitățile de import, pentru că, fără doar și poate, noi îți oferim variantele corecte, în cel mai fin detaliu.

Un Land Cruiser Seria 70 actual este un vis superb însă nu îi este accesibil oricui, este ceva perfect exclusivist, 
este un vis select și elevat, pe care și-l pot îndeplini doar foarte puțini și cunoscători și favoriți ai sorții. Totuși, 
pentru că aceste mașini nu sunt fabricate de Toyota și pentru piața europeană, ele nefiind nicicum susținute 
aici oficial de producător, ofertele din ”Vest”, uneori, poate, tentante, obișnuiesc să ascundă unele complicații 
sau neseriozități, omisiuni de informare asupra unor ches�uni cheie, en�tăți furnizoare dubioase sau, măcar,
neclare și, absolut întodeauna, lipsa completă a asistenței și serviciilor necesare după cumpărare, pentru 
formalități de import, omologare în țara de des�nație, înmatriculare, exploatare, mentenanță, adaptare, 
echipare/modificare etc. Iar noi, Vehicule Speciale S.R.L., acoperim profesionist toate aceste ches�uni, în
așa fel încât achiziția și posesia acestei mașini legendare să decurgă, pentru �ne, confortabil și plăcut. 

CUM STAU LUCRURILE LA NIVELUL U.E.?

10 PUNCTE ESENȚIALE:

1. Experiența. Suntem primii și, până astăzi, singurii care au reușit să importe și să înmatriculeze actuala 
Seria 70 în România. Nu a fost ușor, ne-au trebuit niște ani buni să punem lucrurile la punct în mod complet.
2. Calitatea serviciului. Suntem permanent disponibili pentru clienții noștri și ne facem un obiec�v suprem din 
asistarea lor atentă, completă și competentă. Cunoaștem toate detaliile, mari și mici: primeș� siguranță.
3. În limba ta. Ai mereu comunicare în limba ta, soluții și asistență promptă în limba ta, preocupare față de 
�ne și după ce ai dat banii. Oferim mult mai mult clienților noș� decât alți importatori. Rămânem aproape!
3. Garanția în România. Poți avea garanție în România pentru Seria 70 doar atunci când lucrezi cu noi.
Toyota nu ți-o oferă, dealerii ves�ci nu ți-o oferă. Noi DA!
4. Fără complicații. Lucrând cu noi eviți orice fel de complicații, suprize neplăcute și dificultăți în formalități
sau comunicare. Îți punem la dispoziție toate informațiile, documentația, experiența și asistența noastră.
5. Asistență pentru omologare și înmatriculare. Atunci când tu nu ai �mp sau nu vrei să-ți bați capul, poți
să lași toată birocrația în seama noastră, pentru vehiculele achiziționate prin sau de la noi: Peace of Mind.
6. Cunoașterea expertă a produsului, sub toate aspectele. Ș�m totul despre Seria 70, în cel mai mic detaliu.
Primeș� informații tehnice complete, dis�late și exacte privind vehiculele noastre. Respirăm Seria 70!
7. Consultanță gratuită pentru alegerea corectă a soluțiilor de modificare, echipare, conversie sau adaptare.
Te informăm corect, complet și eficient. Suntem la curent cu cele mai tari noutăți și surse. Ș�m ce-ți trebuie!
8. Prețuri preferențiale pentru echipări, accesorizare, piese și consumabile. Ai cumpărat de la noi? OK, ținem
cont de asta. Vei beneficia de reduceri semnifica�ve pentru orice reper des�nat mașinii tale. Privilegiul tău!
9. Training profesional. Dacă doreș� să te specializezi în u�lizarea, la nivel expert, a noii tale mașini din
Seria 70, îți punem la dispoziție programe de training dedicate, pentru ca tu să fii mereu în control total,
chiar și în cele mai pretențioase situații din teren. 
10. Comunitate. Construim, cu fiecare mașină, comunitatea românească a pasionaților de actuala Seria 70.
Eș� mereu informat asupra tuturor evenimentelor noastre și noutăților din domeniu, primeș� invitații la toate
întâlnirile clubului Noua Toyota Land Cruiser Seria 70 România. De la pasionați, pentru pasionați!


