
YARIS



Az új Yarisban húsz év innovációja, stílusos formavilága 
és világelső technológiái egyesülnek.

Korlátlan energiájával bármikor készen áll arra, 
hogy munkahelyéről átrepítse Önt a szabadidejébe – 
vagy éppen fordítva.

Ez az autó a sodró lendületű városi utcákra született. 
A kompakt kialakítású, agilis Yaris mindig útra kész.

Új Yaris. Miért állítanánk meg?

Hátsó lámpák
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Képzett szakemberek tervezték, de szenvedélyes 
autósok vezetik, ezért az új Yaris fejlett, öntöltő hibrid 
hajtása nemcsak kimagaslóan takarékos, hanem 
lelkesítően agilis is. Ezenkívül pedig ott vannak 
a benzinmotorok is, amelyek a Toyota minőségének, 
megbízhatóságának és vezetési élvezetének klasszikus 
kombinációját kínálják.

A több mint 20 évnyi tapasztalattal kifejlesztett, 
negyedik generációs Toyota öntöltő hibrid rendszerben 
a legmodernebb lítium‑ion akkumulátor szolgáltat 
tiszta energiát az egyenletes és dinamikus gyorsításhoz. 
A vadonatúj TNGA platform rendkívül merev alvázat 
és alacsony súlypontot biztosít, hogy az autó 
fürge és sportos legyen, kényeztetve az érzékeket 
és felerősítve a szenvedélyt. Ha át akarja adni magát 
a vezetés örömének, az új Yarisra mindig számíthat!

Álljon az élre, a többiek csak követhetik!
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Az új Yaris olyan, mint egy bűvész doboza, hiszen átlátható, 
tágas utastere rácáfol a kompakt külső méretekre. A modern, 
hívogató és stílusos belső tér lágy tapintású anyagai és kiváló 
minőségű felületei olyan enteriőrt teremtenek, ami egyszerre 
csábító és megnyugtató – és a hatást tovább fokozza 
a kifinomult hangulatvilágítás.

A volán mögött ülve lehet észrevenni néhány változtatást, 
amelyek aprók ugyan, mégis komoly különbséget jelentenek. 
Az üléshelyzet nagyon kényelmes, és a vezetőt azonnal átjárja 
a teljes irányítás magabiztos érzete. A műszerfal alsó része 
és a valamivel kisebb átmérőjű kormánykerék miatt több a hely, 
és ami még fontosabb: jobban ki lehet látni az autóból. Ezekből az új, 
innovatív megoldásokból egy olyan utastér született, ahová igazi 
öröm beszállni – és egy olyan autó, amit igazi öröm vezetni.

Hangulatvilágítás
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Az új Yarisban minden technológia a vezető körül összpontosul. 
Az ösztönösen kezelhető integrációnak köszönhetően 
okostelefonját az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ 
rendszereken keresztül csatlakoztathatja.

A színes, 10 colos head‑up kijelzőt úgy pozícionáltuk, hogy a vezető 
a tekintetét mindig az úton, kezét pedig a kormánykeréken tarthassa, 
bár az új megjelenésű, kéttagú műszeregység is kifejezetten 
a látómezejében helyezkedik el. Mindezek mellett a 8 colos multimédia 
kijelző és a Toyota Touch® rendszer is sok fontos információval szolgál.

1. 10" szélvédőre vetített (head‑up) kijelző
2. Vezeték nélküli telefontöltő
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Jelzőtábla‑
felismerő 
rendszer

Ütközés előtti 
biztonsági 
rendszer 
éjszakai 

gyalogos 
felismeréssel

Ütközés előtti 
biztonsági 
rendszer 

kerékpáros 
felismeréssel

Intelligens 
adaptív 

sebességtartó 
automatika

Sávkövető 
asszisztens

A kategória egyik éllovasaként a Toyota 
meggyőződése, hogy mindenkinek joga van 
a biztonsághoz; ez az oka, hogy az új Yarist minden 
elődjénél biztonságosabbra terveztük. Az autóban 
olyan technológiákat talál, mint a gyalogosokat 
minden fényviszony mellett, a kerékpárosokat pedig 
nappali fénynél azonosítani képes ütközést megelőző 
biztonsági rendszer, a jelzőtábla‑felismerő rendszer, 
az intelligens adaptív sebességtartó automatika 
és a sávkövető asszisztens. Sőt már azt az új fejlesztésű 
központi oldallégzsákot is megrendelheti, 
amely oldalirányú ütközés esetén biztosít 
hatékonyabb utasvédelmet.
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www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben 
eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi 
Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.




