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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
התחבורה  משרד  רישיון  תחת  רכב,  מותגי  מספר  מייבאים  אנו  אחריות. 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל וגם לשאר המותגים, אותם 

אנחנו רוכשים במחיר סיטונאי מיבואנים אחרים.

יבואן מקביל רשמי

Sienna טויוטה



הסיינה היא מיניוואן בגודל מלא כמו שרק האמריקאים יודעים לבנות .

סביבת הנהג המפוארת, המרחב הפנימי העצום, הביצועים הבלתי מתפשרים והעיצוב החיצוני הדינאמי הופכים את 

הסיינה למיניוואן המושלם ליציאה משפחתית משותפת.

מנוע ה-3.5 ל' 6V החדש עם הזרקת דלק ישירה ותיבת הילוכים אוטומטית עם 8 הילוכים מספקים לא רק צריכת דלק 

משופרת אלא גם ביצועים נהדרים וזמינות כוח מרשימה - כי אין באמת סיבה להפריד הנאה מנהיגה מנוחות משפחתית.

לטויוטה סיינה מבנה חדש, קל משקל, קשיח מאד ואווירודינמי - כל אלו תורמים להיותו בעל יכולת דינאמית מפתיעה 

ומוסיפים המון לבטיחות.

מלון 5 כוכבים מחכה לכם מאחור. בד ריפוד רך ונעים למגע מכסה את כל  שמונת המושבים עם מרווח נדיב לרגליים, 

כתפיים וראש בכל אחת משלושת שורות המושבים - המון מקום.

בחזית הנהג יהנה מכיוון מושב חשמלי ומסך מולטימדיה גדול ותנוחת נהיגה שולטת. 

כניסה והתנעה של טויוטה סיינה נעשים בעזרת מפתח חכם שיכול להישאר תמיד בכיס או בתיק*. 

כרכב המושלם למשפחות, הסיינה מעמידה רף בלתי מתפשר של בטיחות עם מערכת STAR של טויוטה הכוללת את 

הדור האחרון של בקרות המשיכה והיציבות, חלוקת עוצמת בלימה, סיוע בבלימת חירום ועוד. כריות אוויר מכסות את כל 

הנוסעים ברכב ויש גם עיגוני בטיחות למושבי ילדים.

עכשיו אפשר להוסיף להנאה ולמשפחתיות גם אחריות.

* לא בכל הדגמים
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טויוטה סיינה

הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התרס״ט  2009. 
EPA  נתוני היצרן ע״פ בדיקת מעבדה, תקן

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום מזעריזיהום מרבי

חישוקי סגסוגת 
שמשות פרטיות כהות

גריל קדמי 
דלתות צד חשמליות

דלת תא מטען חשמלית
מושבים קדמיים חשמליים

מסילות גג מושחרות
בקרת אקלים 3 איזורים

מצלמת חניה עם קווי הנחיה
ריפודי מושבים

מסך מגע צבעוני 7 אינץ
גלגל הגה מתכוונן לעומק ולגובה

מחשב דרך 3.5 אינץ'
מראה מתכהה אוטומטית

בקרת שיוט 
פנסי LED אחוריים ותאורת יום

8 כריות אוויר לכל המושבים
חיישן לחץ אוויר צמיגים

סיוע לזינוק בעליה
תא אחסון מואר בין מושבים

מערכת בטיחות אייאקס

דרגה  15בינעירוניעירוני 8.9טויוטה סיינה 12.5
דרגת זיהום אווירדגם נתוני צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ

רמת האבזור הבטיחותי: 5
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