YARIS CROSS

KETTŐS
SZEMÉLYISÉG
Bárhová is sodorja Önt az élet,
mindig magabiztosan veheti
az akadályokat. Határozott,
mégis kifinomult megjelenésével,
tágas helykínálatával és magas
üléspozíciójával a Yaris Cross
hamisítatlan SUV‑erényeket kínál,
amelyeknek köszönhetően nemcsak
a városban, hanem azon túl is,
tökéletesen helytáll. A hibrid hajtáslánc
és az intelligens összkerékhajtási
rendszer* hatásos kombinációjának
köszönhetően bárhová útnak indulhat,
ahová csak szeretne. Kalandra fel!
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* Felszereltségtől függően.
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MINDIG
MOZGÁSBAN
Üljön feljebb, hogy egy új nézőpontból láthassa a világot!
Emelt hasmagasságával és magabiztosságot adó,
magas üléspozíciójával a Yaris Cross kellő bátorságot ad,
hogy Ön a város közlekedési kihívásait biztonsággal kezelje.
A merész sárvédő‑szélesítések, a széles, határozott kiállás
és a nagy, impozáns kerekek utánozhatatlan
stílust nyújtanak; ugyanakkor az autó kompakt méreteinek
köszönhetően a forgalmas városi utcákon is rögtön
otthon érezheti magát. Az intelligens összkerékhajtás*
megnyugtató támogatása és a tágas, sokoldalú utastér
hamisítatlan szabadidőautóvá teszi a Yaris Crosst,
amely megküzd a mindennapok kihívásaival,
és folyamatosan mozgásban tart.
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* Felszereltségtől függően.
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MEGÁLLÍTHATATLAN
LENDÜLET
A városi dzsungel leküzdésétől kezdve az országutak
meghódításáig a Yaris Cross negyedik generációs
öntöltő hibrid rendszere minden kihívással gond
nélkül megbirkózik. Az új, 1,5 literes 116 lóerős hibrid
hajtás verhetetlen teljesítményt és hatékonyságot
biztosít a kategóriájában. Az autó gyorsan reagál
a gázpedál lenyomására, szinte észrevétlenül,
a megfelelő pillanatban váltva a benzines
és az elektromos üzem között, így nagyon
keveset fogyaszt, Ön pedig többet tud tisztán
elektromos hajtással, károsanyag‑kibocsátás
nélkül megtenni. Amint megnyomja az indítógombot,
semmi nem tarthatja vissza.

A MOZGÁS
MAGABIZTOSSÁGA
A TNGA platform és a hibrid
erőforrás előnyeinek köszönhetően
a Yaris Cross vezetése igazi
élmény – miközben a környezetet
is óvja. Az alacsonyabb
tömegközéppont és a rendkívül
merev karosszéria ugyanúgy
biztosítja a mozgékonyságot
a zsúfolt városi terepen,
mint a dinamizmust a szeles
vidéki országutakon.
Mindez kategóriaelső
üzemanyag‑fogyasztással
és a kiemelkedően csekély
széndioxid‑kibocsátással párosul,
így igazán úgy érezheti majd,
hogy minden jól működik
az életben.
MŰSZAKI ADATOK
1,5 literes benzines hibrid e‑CVT
TELJESÍTMÉNY
116 lóerő
ÜZEMANYAG‑FOGYASZTÁS
4,3–5,2 (2WD) / 4,6–5,1 (4WD) l/100 km
SZÉNDIOXID‑KIBOCSÁTÁS
98–117 (2WD) / 105–116 (4WD) g/km
GYORSULÁS 0–100 KM/ÓRÁRA
11,2 (2WD) / 11,8 (4WD) másodperc

6

* Kombinált ciklusban, e‑CVT – elektronikus vezérlésű folyamatosan változó áttételű váltó.
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VERHETETLEN
EGYENSÚLY
MINDEN
HELYZETBEN
Mindegy, mit hoz a holnap,
Ön csak haladjon tovább. A hibrid
AWD‑i rendszerrel* a Yaris Cross az egyetlen
olyan kompakt hibrid SUV a piacon,
amely az intelligens összkerékhajtás
biztonságát nyújtja. Váratlan kanyar
a szakadó esőben, vagy gyorsítás
csúszós úton: az AWD‑i minden helyzetben
megfelelő tapadást és stabilitást biztosít,
megóvva Önt a bajtól. Az elsőés összkerékhajtás közötti automatikus
váltásnak köszönhetően a kis tömegű rendszer
kategóriaelső üzemanyag‑fogyasztással
és széndioxid‑kibocsátással működik,
miközben Ön megbirkózik a mindennapi
ingázással, vagy éppen az extrém
időjárási körülményekkel.

A SEGÍTSÉG KÉZNÉL VAN
Hogy a trükkös szituációkban
is segítséget tudjon nyújtani,
a Yaris Cross AWD‑i rendszere
Terep és Havas út* beállításokat
is kínál. Ilyenkor a kerekek
csak minimálisan pörögnek ki,
a gumik pedig kevésbé
csúsznak meg a lefagyott,
havas vagy sáros utakon,
hogy Ön biztonságban
haladhasson tovább.
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* Felszereltségtől függően.

* Felszereltségtől függően.
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AZ ÉLETRE
TERVEZVE
Az európai vásárlók személyiségét
és életstílusát tükröző Yaris Cross
formáját a drágakő formája ihlette.
A „kecses gyémánt” kifejezést a modell
formatervezői alkották meg, hogy ezzel
fejezzék ki az autó határozott,
merész és prémium megjelenését.

ERŐS ÉS KIFINOMULT
Hogyan alkották meg
ezt az energikus stílust?
Hogy a Yaris Cross igazán
jellegzetes megjelenésű legyen,
úgy alakították ki a karosszériát,
hogy az kifejezetten
a gyémánt formáját idézze,
kihangsúlyozottan a merészen
megrajzolt kerékjárati ívekkel,
amelyek hozzájárulnak az autó
robusztus SUV‑kiállásához.
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AZ EGÉSZ VÁROS
FELFIGYEL RÁ

Álló helyzetben vagy menet közben
a Yaris Cross Executive egyaránt magára
vonja a figyelmet. A megkapó külső formákat
a látványos, 18 colos csiszolt keréktárcsák
egészítik ki, hogy az autó és Ön minden
utazás során kifinomultságot sugalljon.
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Az utastér városias hangulatát a meleg hatású
ezüst elemek, a selyemfényű krómdíszítések
és a bőrhatású oldaltámaszokkal ellátott Taupe
színű szövet ülések teszik teljessé. Bármikor is vág
neki a város meghódításának, készüljön fel,
hogy tekintetek fogják követni Önt.
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LEGYEN
MINDEN NAP
EGY KALAND!
A Yaris Cross Adventure segítségével igazán
élheti az életet. A funkcionális aláfutásgátlók,
a sötétszürke, 18 colos keréktárcsák és a stílusos
tetősínek mind azt sugallják, hogy ezt az autót
semmi sem állíthatja meg. A hétvégére
gond nélkül magával viheti kerékpárját,
sílécét vagy szörfdeszkáját, és ha a kalandok
jelentik Önnek az igazi kikapcsolódást,
akkor ez a természet‑ihlette színekben
pompázó, jól variálható utasterű,
bőrhatású oldaltámaszokkal megformált,
fekete szövetülésekkel felszerelt autó éppen
Önnek való.
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TÉR, AMI TERET
AD AZ ÉLETNEK
Akár a mindennapi bevásárlásnak, akár a hobbijának
kell a hely, a Yaris Cross mindenre kínál megoldást.
Ez az autó praktikus és jól variálható, ráadásul elérhető
hozzá a láblendítéssel is nyitható elektromos
csomagtérajtó is. A Smart Cargo rendszernek köszönhetően
a csomagtérpadló állítható, ezzel kettéosztva a teret,
így csak az Ön igényeitől függ, hogy egy biztonságos
alsó rekeszt, vagy inkább nagyobb, egybefüggő teret
alakít ki. A csomagokat vagy a kerékpárokat pedig
szilárdan rögzítheti egy innovatív, állítható hevederrel.
Intelligens megoldások, amelyek teret adnak az életnek.

AZ ÖN TERE,
AZ ÖN SZABÁLYAI
Amikor valamit egyszerűen lehetetlen
otthon hagyni, akkor a Yaris Cross
méretes csomagterét a kategóriában
elsőként bemutatkozó, 40:20:40 arányban
dönthető hátsó üléstámlák segítségével
bővítheti tovább, hogy megteremtse
a helyet, amire szüksége van.
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MINDIG LEGYEN
KAPCSOLATBAN,
SOHA NE
MARADJON
LE SEMMIRŐL!
A Toyota Smart Connect rendszer segítségével a multimédia
és a csatlakozási lehetőségek zökkenőmentesen működnek
a Yaris Crossban. Egy új, 9 colos* nagyfelbontású
érintőképernyő teszi könnyebbé, ösztönösen kezelhetővé
és biztonságosabbá a vezeték nélküli zenelejátszást,
a telefonhívások lebonyolítását és az utazási
információk elérését. A felhőalapú navigációs rendszer élő
forgalmi információi segítségével a Toyota Smart Connect
minden utazást stresszmentessé varázsol. A felhasználói
bejelentéseken alapuló, valós idejű balesetekre
és sebességmérésekre is figyelmeztető rendszer valós idejű
forgalomi információkkal és a térképek távoli frissítésével
teszi még egyszerűbbé az utazást. A színes, 10 colos head‑up
kijelző* minden fontos adatot szemmagasságban jelenít meg,
ezzel segítve, hogy Ön mindig az útra koncentrálhasson.

MINDENNAPOS APRÓSÁGOK
Legyen szó közterületi parkolók
kereséséről vagy a parkolás
és a tankolás egyszerű kifizetéséről,
a Toyota Smart Connect minden nap
időt és energiát spórol Önnek**.
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* Felszereltségtől függően.
** Az intelligens parkolás és az üzemanyag‑asszisztens rendszerek egyes európai piacokon nem elérhetők.
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SZINKRONBAN
ÖNNEL
Az irányítás már a reggeli készülődés közben vagy
az autótól éppen elsétálva is mindig az Ön kezében van.
A Távvezérlés Szolgáltatással* bekapcsolhatja az utastér
fűtését/hűtését indulás előtt § , nyithatja vagy zárhatja
az ajtókat, vagy éppen aktiválhatja a vészjelzőt – és mindezt
a MyT Alkalmazás segítségével, okostelefonjáról intézheti.

KAPCSOLATBAN BÁRHOL,
BÁRMIKOR
A MyT Alkalmazással bővül
a csatlakoztatott szolgáltatások

Autójában a vezeték nélküli okostelefon‑integrációt
is élvezheti az Apple CarPlay™ és az Android Auto™
segítségével, beleértve a Siri és a Google hangvezérlést is.
Amint csatlakozott, máris használhatja kedvenc
okostelefonos alkalmazásait, többek között a Spotify,
a WhatsApp, az Audible, a Google Maps vagy éppen
a Waze appokat, amelyeket az autó nagyméretű
érintőképernyőjén keresztül tud kezelni. A zenehallgatástól
kezdve a telefonbeszélgetések lebonyolításán át az üzenetek
felolvasásáig mindig azt érzi majd, hogy az élete teljes
szinkronban van.

köre, így Ön bárhol is van éppen,
mindig kapcsolatban állhat
autójával. Tervezze meg utazásait
otthonról, majd ossza meg
a járművel, ellenőrizze, merre járt
járművével, vagy a Hibrid Vezetési
Tréner segítségével javítsa
az elektromos vezetési technikáját,
hogy tovább csökkenthesse
az üzemanyag‑fogyasztást.
A MyT segít a legtöbbet
kihozni az életből.
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* Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Távvezérlés Szolgáltatás itt felsorolt elemei
csak szemléltetésként szerepelnek. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy
helyi Toyota márkakereskedéssel, hogy az Ön országában pontosan melyik
szolgáltatások elérhetők.
§
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a légkondicionáló távvezérlés szolgáltatás a helyi
jogszabályok miatt nem minden piacon elérhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot
egy helyi Toyota márkakereskedéssel, hogy az Ön országában pontosan melyik
szolgáltatások elérhetők.
A Toyota Touch® 2 multimédia rendszer is elérhetővé teszi az okostelefon‑integrációs
szolgáltatást USB‑n keresztül, illetve a MyT Csatlakoztatott Szolgáltatások alapverzióját.
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A VEZETŐTÁMOGATÓ
RENDSZERRE MINDIG
SZÁMÍTHAT
Bármilyen meglepetést is tartogasson a nap, a vezetőtámogató
rendszernek hála a Yaris Cross mindig egy lépéssel előrébb jár.
Az aktív biztonságot szolgáló technológiáktól (mint például
az ütközést megelőző rendszer), a nyugalmat adó Toyota
Teammate fejlett parkolási rendszerig a vezetőtámogató rendszer
mindenben segíti Önt. Legyen szó forgalmas autópályákról
vagy zsúfolt városokról, a rendszer segít megvédeni Önt,
utasait és a forgalom más résztvevőit is.
A vezetőtámogató rendszer részeként a Yaris Cross kategóriaelső
adaptív távfény‑vezérlést is kínál. A rendszer a kanyarokban és más
járművek megközelítésekor optimálisan állítja be a távolsági fényt,
így segít meglátni azokat a veszélyforrásokat is, amelyeket
egyébként nem venne észre, ezzel csökkentve a stresszt
és a feszültséget, amikor éjszaka autózik.

ÜTKÖZÉST MEGELŐZŐ
RENDSZER VÉSZHELYZETI
KORMÁNYSEGÉDDEL
ÉS KANYARBAN ÜTKÖZÉST
MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI
RENDSZERREL (CMS)

INTELLIGENS ADAPTÍV
TEMPOMAT

HOLTTÉRFIGYELŐ

Kombinálva az adaptív

figyelmezteti a vezetőt,

sebességtartó automatika

amit esetleg nem látna meg

és a jelzőtábla‑felismerő

a külső visszapillantó tükrökben.

Amikor balesetveszélyt észlel,

adaptív tempomat amellett,

az ütközést megelőző

hogy tartja a beállított sebességet,

rendszer hangjelzéssel

figyelmezteti a vezetőt,

és üzenettel figyelmezteti

ha új sebességkorlátozást érzékel,

a vezetőt, miközben aktiválja

és lehetővé teszi számára,

a fékasszisztenst. Ha a vezető

hogy egy gombnyomással

nem fékez időben, a fékek

az új értéket állítsa

önműködően aktiválódnak,

be a sebességtartó automatikában.

rendszer előnyeit, az intelligens

hogy csökkentsék egy esetleges
ütközés valószínűségét
és súlyosságát. A berendezés
időben észleli a gyalogosokat
(nappal és sötétben is)
és a kerékpárosokat (csak nappal).
A két új funkció, a kanyarban
ütközést megelőző biztonsági
rendszerrel (CMS) és a vészhelyzeti

A rendszer minden járműre

HÁTSÓ KERESZTFORGALOMRA
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
FÉKEZÉSSEL (RCTA-B)*
Amikor éppen egy
parkolóhelyről tolat ki, a hátsó
érzékelők felismerik, ha jobbról
vagy balról egy jármű közelít,
vagy ha egy tárgy útban van.

SÁVKÖVETŐ ASSZISZTENS

A rendszer ilyenkor figyelmeztető

Ha a jármű kisodródna

aktiválja a fékeket, hogy elkerülje

a sávból, amiben éppen halad,

az ütközést.

jelzést ad, és szükség esetén

a kormányzási asszisztens
beavatkozik és az eredeti
nyomvonalon tartja az autót.

kormánysegéd a kereszteződésekben
és az elkerülő manőverek
stabilabb végrehajtásában nyújt
támogatást a vezetőnek nappali
fényviszonyok mellett.

AUTOMATA TÁVOLSÁGI
FÉNYSZÓRÓ (AHB)
Amikor az autó sötétben halad,
a kamera érzékeli
a többi jármű világítását,
és automatikusan kapcsolja
a tompított / távolsági fényszórót,
hogy a vezető teljes mértékben
az útra tudjon koncentrálni.
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* Egyes kiviteleken elérhető funkció.
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DŐLJÖN HÁTRA,
MOSOLYOGJON
ÉS PARKOLJON!

360 FOKOS LÁTKÉP
A panoráma monitor négy kamera

A város bármelyik parkolóhelye az Öné lehet,
tényleg nincs akadály! Akár a kedvenc üzlete előtt
kell párhuzamosan megállnia, akár egy zsúfolt
áruház parkolóhelyére kell beállnia merőlegesen,
a Toyota Teammate fejlett parkolási rendszer
még a legnehezebb manővereket is egyszerűvé
és biztonságossá teszi. A berendezés a kormányzás,
a gázadás és a fékezés feladatát is átveszi Öntől,
így a parkolás stressze már a múlté.

képét kombinálja, hogy ezzel
egy közel 360 fokos képet
alkosson az autó környezetéről,
könnyebbé és biztonságosabbá
téve a parkolást.

A rendszer része a 360 fokos panoráma monitor,
a holttérfigyelő, a Hátsó keresztforgalomra
figyelmeztető rendszer fékezéssel* és a kanyarban
ütközést megelőző biztonsági rendszerrel
(CMS) így a Teammate még biztonságosabbá
varázsolja a várost, és még a legszűkebb helyeken
is magabiztosan manőverez.
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* Egyes kiviteleken elérhető funkció.
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ACTIVE
Színtiszta SUV formaterv nélkülözhetetlen kényelemmel
és biztonsággal. Városi életre alkotva.
FŐBB JELLEMZŐK
— 16" acél keréktárcsák
— Karosszéria színére fényezett
külső kilincsek és külső
tükör borítás
— Elektromos állítású, fűtött
külső tükrök
— Tetőspoiler
— Projektorlencsés
halogén fényszórók
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— Toyota Touch® 2 multimédia,
7" színes érintőképernyő,
okostelefon integráció (Android
Auto™* és Aplle CarPlay™),
Bluetooth rendszer, 12V-os
csatlakozó, USB csatlakozó,
2 hangszóró

— Elektromos ablakemelők elöl

— DAB digitális rádióvétel

— Kartámasz elöl

— MyT – Csatlakoztatott
Szolgáltatások

— Szövet szőnyeg garnitúra

— Manuális légkondicionáló

— LED nappali menetfény és
helyzetjelző fénycsík

— Automata légkondicionáló**

— Hazakisérő fény

— Digitális sebességmérő

— 4,2" színes TFT
multiinformációs kijelző

— Hibrid rendszer monitor**

— Távirányítású központi zár

— Magasságban és mélységben
állítható kormánykerék

* Korlátozott elérhetőségű Magyarországon.    ** Hibrid modell.

— Szürkületérzékelő
— Szürke szövet ülésborítás
— Manuálisan állítható
vezető ülésmagasság
— Világos tetőkárpit

— Ütközést megelőző biztonsági
rendszer (PCS) gyalogos- és
kerékpárosfelismeréssel
— Kanyarban ütközést megelőző
biztonsági rendszer (CMS)
— Vészhelyzeti kormánysegéd
(ESA)
— Sávkövető asszisztens (LTA)

— Intelligens adaptív tempomat
(IACC)
— Jelzőtábla-felismerő rendszer
(RSA)
— Automata távolsági fényszóró
(AHB)
— Automata sebességhatároló (ASL)
— Elektromos parkolófék (EPB)
— Hegymeneti elindulás-segítő
(HAC)
— Fáradtságra figyelmeztető
rendszer (SWS)
— e-Call rendszer
— Gyerekzár
— ISOFIX gyerekülés rögzítési
pontok a hátsó szélső üléseken
— Csomagtértálca
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COMFORT
Természetes stílus, lenyűgöző kényelem.
Igazi magabiztosság.
FŐBB JELLEMZŐK

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:

(Active felszereltségen felül)

— Manuálisan állítható
magasságú első utasülés

— 16" könnyűfém keréktárcsák

— Szürke/sötétszürke
szövet ülésborítás

— LED ködfényszórók elöl

— Lejtmenetvezérlő (DAC)*

— 16" acél keréktárcsák

— Toyota Touch® 2 multimédia,
8" színes érintőképernyő,
4 hangszóró

— Automata korlátozott zárású
differenciálmű (LSD)*

— Pótkerék◊
— Ülésfűtés az első ülésekben

— Tolatókamera

— Trail Mode*

— Első és hátsó parkolásérzékelők

— Snow Mode*

— Intelligens ultrahangos
parkolásérzékelő (ICS)**

— Elektromos ablakemelők hátul

Business csomag (más csomaggal
nem vonható össze):

— Esőérzékelős ablaktörlők
— Piperetükör a vezetőoldalon
— Bőr borítású kormánykerék
és sebességváltógomb
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* 4WD modell.    ** Hibrid és CVT modell.   

◊

2WD modell.
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COMFORT TECH

COMFORT STYLE

Mindig kapcsolatban.
Fejlett multimédia rendszer.

Jellegzetes megjelenés, vonzó technológia.
Tökéletes kombináció.

FŐBB JELLEMZŐK

— Elektromosan behajtható
külső tükrök

— Toyota Smart Connect 9" HD
képernyővel, vezeték nélküli
okostelefon-integráció,
csatlakoztatott navigáció, felhő
alapú frissítéssel 4 évig

— Első és hátsó parkolásérzékelők

— 6 hangszóró

— Intelligens ultrahangos
parkolásérzékelő (ICS)*

— Ülésfűtés az első ülésekben

(Comfort felszereltségen felül)

— 7" színes TFT
multiinformációs kijelző
— Elektrokromatikus,
fényre sötétedő belső
visszapillantótükör

FŐBB JELLEMZŐK
(Comfort Tech csomaggal rendelhető)
— 17" könnyűfém keréktárcsák
— Sötétített hátsó üvegek
— Bi-LED fényszórók
— LED helyzetjelző fénycsík
fogadó fénnyel
— LED irányjelzők, hátsó lámpák,
hátsó irányjelzők szekvenciális
funkcióval
— Beszállást segítő világítás
— Fekete tetőkárpit

COMFORT STYLE
30

* Hibrid és CVT modell.

COMFORT TECH
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EXECUTIVE
Elegáns stílus és kivételes kényelem és felszereltség.
Igazi kifinomultság.
FŐBB JELLEMZŐK
(Comfort felszereltségen felül):
— 18" ezüst színű, csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák
— Fényes fekete felső hűtődíszrács
— Sötétített hátsó üvegek
— Bi-LED fényszórók
— LED helyzetjelző fénycsík
fogadó fénnyel
— LED irányjelzők, hátsó lámpák, hátsó
irányjelzők szekvenciális funkcióval
— Beszállást segítő világítás
— Elektromosan behajtható
külső tükrök
— Első és hátsó parkolásérzékelők

— Intelligens ultrahangos
parkolásérzékelő (ICS)*

— Kétzónás automata
légkondicionáló

— 7" színes TFT multiinformációs
kijelző

— Fűthető kormánykerék

— Intelligens nyitási
— Elektrokromatikus, fényre
és indítási rendszer
sötétedő belső visszapillantó tükör — Puha, taupe színű betét az
— Toyota Smart Connect 9" HD
első ajtóborítás tetején és
képernyővel, vezeték nélküli
a műszerfal felső részén
okostelefon-integráció,
— Szürkésbarna, steppelt
csatlakoztatott navigáció, felhő
szövet ülésborítás szintetikus
alapú frissítéssel 4 évig
bőr betétekkel
— 6 hangszóró

— Vezeték nélküli telefontöltő
a középkonzolon
— Ülésfűtés az első ülésekben
— Elektromos deréktámasz
a vezetőülésben

— Sportülések elöl
— Króm díszcsík a sebességváltó
körül, a kormányon, az első ajtó
betéteken és a műszerfalon
— Holttér monitor (BSM)
— Aluminium küszöbborítás elöl

— Hátsó keresztforgalomra
figyelmeztető rendszer
fékezéssel (RCTA-B)
— Fűtött felület az első ablaktörlő
lapátok alatt
— Csomagrögzítő kampók
a csomagtartóban
— Kétszintes osztott csomagtérpadló◊
— 12V-os csatlakozó
a csomagtérben
— Csomagtéröv
— Csomagtérháló
— Hybrid kulcsborítás**
— 40:20:40 arányban lehajtható
második sori üléstámlák
— Térképzseb az első ülések
háttámláján

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:
Smart csomag:
— Panoráma monitor 360 fokos panoráma
nézet rendszerrel
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* CVT és Hybrid modellnél.    ** Hybrid modellnél.   

◊

2WD modell.

— Toyota Teammate fejlett
parkolássegítő rendszer
— Toyota Smart Connect-et felváltja
a Toyota Touch® 2 multimédia,
8" színes érintőképernyő

— Toyota Touch® 2 GO navigációs rendszer
3 éves térképfrissítéssel

Prémium audio JBL csomag
(kizárólag Smart csomaggal választható)
— Prémium JBL hangrendszer
8 hangszóróval
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ADVENTURE
Kemény, bárhova eljutok hozzáállás és intuitív technológia.
Aktív életmódra tervezve.
FŐBB JELLEMZŐK
(az Executive felszereltségen felül)
— 18" fekete, csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák
— Aláfutásgátlón szürke betét elöl
és hátul

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:

— Zongoralakk színű betét
a sebességváltó körül és
a kormányon

— Szélvédőre vetített kijelző (HUD)

— Fekete tetőkárpit

— Szürke tetősín

— Aluminium küszöbborítás elöl

— Oldalfellépő

— Csomagtéröv

— Fekete szintetikus bőr ülésborítás
perforált bőr betétekkel
és díszítő varrással

— Csomagtérháló

— Aranyszínű díszcsík az első ajtó
betéteken és a műszerfalon
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— Puha, fekete betét az első
ajtóborítás felső részén és
a műszerfal felső részén

* Nem nyitható.

— Hybrid kulcsborítás

VIP csomag:
— Elektromos csomagtérajtó nyitás
— Lábbal nyitható csomagtérajtó

Skyview csomag
(kizárólag VIP csomaggal
választható)
— Panorámatető* manuálisan
mozgatható árnyékolóval
— Piperetükör világítás nélkül

— LED mátrix adaptív fényszórók
távolsági fény rendszerrel (AHS)
— Automata fényszórómagasságállítás
Prémium audio JBL csomag
(kizárólag VIP csomaggal
választható):
— Prémium JBL hangrendszer
8 hangszóróval
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GR SPORT
Egy SUV minden tulajdonságával, most az ikonikus GR SPORT dizájnnal.
Öröm vezetni a városban és azon kívül is.
FŐBB JELLEMZŐK
(az Adventure felszereltségen felül):
— 18" GR SPORT könnyűfém
keréktárcsák
— GR SPORT hűtőrács
— GR SPORT Alcantara ülések

— Kormánykerék, sebességváltó
gomb és ülések vörös varrással
— Selyemszürke dekorációk
az utastérben
— Külső magasság [mm] 1585

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:
Prémium audio JBL csomag:
— Prémium JBL hangrendszer
8 hangszóróval

— Aláfutásgátlóra szürke
betét elöl, hátul nélk

— GR SPORT aláfutásgátló hátul
— GR SPORT alumínium küszöbborítás
— GR SPORT embléma a TFT
kijelzőn, Start&Stop gombon,
fejtámlán, hűtőrácson
és csomagtérajtón
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¹ Active és Comfort felszereltséghez választható szín.
² Executive felszereltséghez választható szín.
³ Adventure felszereltséghez választható szín.
⁴ GR SPORT felszereltséghez választható szín.

8W7 Kobalt kék⁴

6X1 Barnászöld⁴

209 Éjfekete⁴

5C2 Aranymetál tető

1G3 Hamuszürke⁴

209 Éjfekete³,⁴

202 Fekete tető

1G3 Hamuszürke³,⁴

1K6 Higanyszürke⁴

1L0 Palladium ezüst²,³,⁴

8W7 Kobalt kék § ³,⁴

5C2 Aranymetál²,³

209 Éjfekete tető

6X1 Barnászöld²,³

4R8 Narancs²,³,⁴

3U5 Érzéki vörös²,³,⁴

EGYSZÍNŰ FÉNYEZÉSEK

089 Gyöngyfehér²,³,⁴

8W7 Kobalt kék⁴

6X1 Barnászöld⁴

5C2 Aranymetál¹,²

3U5 Érzéki vörös¹,²

1L0 Palladium ezüst¹,²

209 Éjfekete⁴

1G3 Hamuszürke⁴

089 Gyöngyfehér¹,²

040 Hófehér¹,²

MAGABIZTOSSÁGOT SUGÁRZÓ SZÍNEK

KÉTTÓNUSÚ FÉNYEZÉSEK
058 Fehér tetővel
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KERÉKTÁRCSA VÁLASZTÉK

16" acél keréktárcsák dísztárcsával
Alapfelszereltség: Active

KÁRPIT VÁLASZTÉK

16" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák
(tízküllős)

17" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
(öt duplaküllős)

Alapfelszereltség: Comfort
és Comfort Tech

Alapfelszereltség: Comfort Style

Fekete szövet

Fekete szövet szürke varrással

Alapfelszereltség: Active

Alapfelszereltség: Comfort

GR SPORT fekete perforált
Alcantara bőr bőrhatású
betétekkel és piros varással
Alapfelszereltség: GR SPORT
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18" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák
(öt duplaküllős)

18" sötétszürke könnyűfém keréktárcsák
(15 küllős)

18" GR SPORT csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (öt duplaküllős)

Alapfelszereltség: Executive

Alapfelszereltség: Adventure

Alapfelszereltség: GR SPORT

Szürkésbarna szövet bőrhatású betétekkel

Fekete szövet bőrhatású betétekkel

Alapfelszereltség: Executive

Alapfelszereltség: Adventure

41

SZEMÉLYRE SZABOTT
KIEGÉSZÍTŐK

PRAKTIKUS
TARTOZÉKOK

LEVEHETŐ VONÓHOROG

Teret igénylő szenvedélynek hódol,

kapacitását a vonóhorog segítségével,

vagy gyakran jár kalandozni,
amihez nagyobb helyre van szüksége?

Használja ki autójának teljes vontatási
amelyet le is szerelhet, ha éppen nincs
rá szükség.

A Toyota rendelhető tartozékok
minden helyzetre kínálnak megoldást!

ADVENTURE CSOMAG

KERESZTTARTÓK

Tegye teljessé Yaris Cross modelljének

Az áramvonalas, lezárható kereszttartók
segítségével számos különböző

védelmét a minden körülmények

tartozékot rögzíthet a tetőn.

között strapabíróságot sugalló,
rozsdamentes acél oldalsó fellépőkkel,

SÍDOBOZ

illetve az első és hátsó sárfogókkal.
A képen az opciós, húszküllős 18" ezüst
keréktárcsákkal látható az autó.

SÍLÉC. ÉS
SNOWBOARD‑TARTÓ

Az áramvonalas, nagy rakodóhelyet kínáló,

Négy pár síléc vagy két snowboard

oldaláról ki lehet nyitni.

zárható tetőcsomagtartót a jármű mindkét

szállítására alkalmas, egyszerűen
kezelhető tetőcsomagtartó.

VÉDELMI CSOMAG
Őrizze meg a Yaris Cross
épségét még éveken át a lehető
legjobb megoldásokkal,
és rendelje meg az átfogó
Védelmi csomagot!

VÉDŐFÓLIÁK

OLDALVÉDŐ CSÍKOK

Tartsa autóját a lehető

Védje meg autójának ajtóit a véletlen

legjobb állapotban az ajtókra,

rányitásoktól és karcolásoktól

a lökhárítókra, a tetőre

a kifejezetten erre a célra tervezett

és a tükrökre felhelyezhető

oldalvédő csíkokkal!

védőfóliák segítségével!

KERÉKPÁRTARTÓ
CSOMAGTÉRTÁLCA

HÁTSÓ ÜLÉSTÁMLA‑VÉDELEM

A strapabíró, műanyag

Óvja meg a hátsó ülések támláit

csomagtértálcának meg sem kottyan

a csomagok, a kerékpárok vagy

a kosz, a sár vagy bármilyen folyadék,

bármi más okozta sérülésektől ezzel

hiszen könnyen tisztítható.

a kemény, műanyag védőelemmel!

Lezárható (a kerékpárnál
és a kereszttartónál) tetőcsomagtartó
kerékpárok számára, amelyet a jármű
mindkét oldalánál fel lehet szerelni.

A képen a tartozékként rendelhető,
öt duplaküllős 16" fényes fekete
keréktárcsákkal látható az autó.
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EGYEDI
STÍLUS
SPORT CSOMAG

KRÓM CSOMAG

BLACK CSOMAG

Az ezüstszínű első és hátsó szoknyákkal

Amennyiben egy kis extra eleganciára vágyna,

A zongoralakk fekete oldaldíszléceket

a Sport csomag pimasz eleganciával fűszerezi

a Króm csomag látványos, króm oldaldíszlécei

és csomagtérajtó díszlécet tartalmazó

a Yaris Cross vagány megjelenését.

és a csomagtérajtó króm díszléce megadják

Black csomag még kifinomultabb

ezt Önnek.

megjelenést kölcsönöz minden Yaris Crossnak.

húszküllős 18" csiszolt fekete keréktárcsákkal

A képeken a tartozékként rendelhető, tízküllős

A képeken a tartozékként rendelhető,

látható az autó.

17" fényes fekete keréktárcsákkal látható az autó.

tízküllős 17" csiszolt szürke keréktárcsákkal

A képeken a tartozékként rendelhető,

látható az autó.
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A tartozékok teljes listájáért kérjük, látogasson el a Toyota honlapjára.
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MŰSZAKI ADATOK
Hibrid

Hibrid

Benzin

Benzin

1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT – 2WD

1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT – 4WD

1.5 l TNGA Benzin
6 M/T – 2WD

1.5 l TNGA Benzin
M/D S – 2WD

Kombinált WLTP [liter/100 km]

4,3–5,2

4,6–5,1

5,6–6,3

5,9–6,4

Legkisebb sebességnél mért érték [liter/100 km]

3,0–3,8

3,7–4,2

6,6–7,5

7,0–7,4

Közepes sebességnél mért érték [liter/100 km]

3,3–3,8

3,6–4,0

5,2–5,7

5,2–5,4

Magas sebességnél mért érték [liter/100 km]

3,9–4,4

4,1–4,4

4,9–5,4

5,0–5,4

Legmagasabb sebességnél mért érték [liter/100 km]

6,1–6,8

6,3–6,7

6,3–7,0

6,7–7,0

Javasolt üzemanyag

95-ös vagy magasabb
oktánszámú
benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú
benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú
benzin

95-ös vagy magasabb
oktánszámú
benzin
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KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
Üzemanyag‑fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Üzemanyagtartály térfogata [liter]
Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)
Kombinált [g/km]

98–117

105–116

128–142

133–144

Legkisebb sebességnél mért érték [g/km]

70–86

83–95

151–168

159–163

Közepes sebességnél mért érték [g/km]

75–86

81–90

118–128

118–122

Magas sebességnél mért érték [g/km]

86–102

91–100

113–121

114–118

Legmagasabb sebességnél mért érték [g/km]

137–153

142–152

144–158

152–158

Kipufogógázok az EC előírásai alapján mérve (Frissített)

Benzin

Benzin

MOTOR

1.5 l TNGA Benzin
6 M/T

1.5 l TNGA Benzin
M/D S

Motor kódja

M15A‑FXE

M15A‑FKS

M15A‑FKS

Hengerek száma

3 henger, soros

3 henger, soros

3 henger, soros

Szelepvezérlés

DOHC, hengerenként 4 szelep,
görgős szelephimba
(VVT‑iE és VVT‑i vezérléssel)

DOHC, hengerenként 4 szelep,
görgős szelephimba
(VVT‑iW és VVT‑i vezérléssel)

DOHC, hengerenként 4 szelep,
görgős szelephimba
(VVT‑iW és VVT‑i vezérléssel)

Üzemanyagellátó rendszer

Hengerenkénti szívócső
befecskendezés

Többpontos közvetlen
befecskendezés

Többpontos közvetlen
befecskendezés

Lökettérfogat [cm³]

1490

1490

1490

Furat × löket [mm × mm]

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6

Sűrítési arány

14,0:1

14,0:1

14,0:1

Legnagyobb teljesítmény [LE]

92

125

125

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford. sz.]

68/5500

92/6600

92/6600

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

120/3600–4800

153/4800–5000

153/4800–5000

Legnagyobb teljesítmény [LE] – teljes hibrid rendszer

116

–

–

Legnagyobb teljesítmény [kW] – teljes hibrid rendszer

85

–

–

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A HSD GENERÁTORRÓL

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL

Típus

Típus

Állandó mágneses, szinkron villanymotor

Lítium‑ion

Euro besorolás

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Legnagyobb teljesítmény [kW]

59

Névleges feszültség [V]

177,6

Szénmonoxid, CO [mg/km]

157,1

97,5

154,3* / 165

177,9

Legnagyobb nyomaték [Nm]

141

Kapacitás (3HR) [Ah]

4,3

Szénhidrogének, THC [mg/km]

16,1

9,8

10,5* / 11

16,8

Szénhidrogének, NMHC [mg/km]

13,5

8,3

8,2* / 8,3

14,6

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km]

7

3,3

9,1 / 10,6*

9,3

Koromrészecskék [mg/km]

–

–

0,01 / 0,11*

0,11

Elhaladási zaj [dB(A)]

68,0

68,0

67,0

69,0

Az üzemanyag‑fogyasztási és a széndioxid‑kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a WLTP Európai Szabályrendszer EC 2017/1151 direktívája,
illetve annak hatályos módosításai előírásainak megfelelően mérték. Az üzemanyag‑fogyasztás és a széndioxid‑kibocsátás értékét minden egyedi járműkonfiguráció esetében módosíthatja
a járműhöz megrendelt opcionális felszereltség. Az üzemanyag‑fogyasztást és a széndioxid‑kibocsátást emellett befolyásolhatja még a vezetési stílus és számos egyéb tényező
(pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) így az Ön járművének valós értékei eltérhetnek az itt megadott adatoktól.
További információk az új WLTP vizsgálati módszerről: www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.
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Hibrid
1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT

Hibrid

Benzin

Benzin

TELJESÍTMÉNY

1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT

1.5 l TNGA Benzin
6 M/T

1.5 l TNGA Benzin
M/D S

Végsebesség [km/óra]

170

180

180

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

11,2 / 11,8 §

10,9

11,7

Légellenállási együttható

0,35 / 0,36 §

0,35

0,35

M/T = kézi váltó.

e‑CVT = elektronikus vezérlésű, folyamatosan változó áttételű sebességváltó.

* Active és Executive felszereltségek esetén.

§

4WD.
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MŰSZAKI ADATOK
Benzin
1.5 l TNGA Benzin
6 M/T

FELFÜGGESZTÉS
Elöl

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Kettős keresztlengőkaros* / Csatolt
lengőkaros
Hibrid

Csatolt lengőkaros

1.5 l TNGA Benzin
6 M/T

Benzin
1.5 l TNGA Benzin
M/D S

Elöl

Hűtött tárcsafék, egydugattyús féknyereg

Hátul

Tömör tárcsafék, egydugattyús féknyereg
Hibrid
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Csatolt lengőkaros
Benzin

1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT

FÉKEK

◊

Benzin
1.5 l TNGA Benzin
M/D S

Benzin

TÖMEGEK ÉS VONTATÁS
Műszakilag megengedett össztömeg [kg]

2440 / 2525*

2975

2990

Saját tömeg [kg]

1170–1360

1110–1225

1130–1225

Fékezett vontatható tömeg [kg]

750

1350

1350

Fékezetlen vontatható tömeg [kg]

550

550

550

1.5 l TNGA Benzin
6 M/T

1.5 l TNGA Benzin
M/D S

KÜLSŐ MÉRETEK

5‑ajtós

BELSŐ MÉRETEK

5‑ajtós

Külső hossz [mm]

4180

Belső hossz [mm]

4180

Külső szélesség [mm]

1765

Belső szélesség [mm]

1765

Külső magasság [mm]

1595

Belső magasság [mm]

1595

Nyomtáv elöl [mm]

1517 / 1527

Nyomtáv hátul [mm]

1504 / 1517 / 1527§

KORMÁNYZÁS

5‑ajtós

Túlnyúlás elöl [mm]

860

Fordulókör sugara – gumik [m]

9,8 ◊ / 10,4

Túlnyúlás hátul [mm]

760

Tengelytáv [mm]

2560

Hasmagasság [mm]

170

Felszereltségtől függően.

5‑ajtós

Csomagtér térfogata (5 ülés a helyén, az övvonalig pakolva) [liter]

320* / 397

Csomagtér térfogata (2 ülés a helyén, a tetőig pakolva) [liter]

1097

Csomagtér hossza (hátsó üléssor a helyén) [mm]

785

Csomagtér teljes szélesség [mm]

1402

Csomagtér teljes magasság [mm]

852

Benzin

1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT

§

CSOMAGTÉR

1595 mm

Hibrid
1.5 l TNGA Benzines Hibrid
e‑CVT

1517/1527§ mm
1765 mm

* 4WD.

§

760 mm

2560 mm
4180 mm

860 mm

1504/1517/1527§ mm
1765 mm

16" keréktárcsákkal.
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TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI
KIHÍVÁS 2050
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS
ÉLETCIKLUS‑TERVEZÉS

1. KIHÍVÁS

2. KIHÍVÁS

ÚJ AUTÓ – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

ÉLETCIKLUS – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

2050‑ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból

Azon dolgozunk, hogy még inkább környezetbarát

származó CO2‑kibocsátást a 2010‑es szinthez képest.

autókat alkossunk, ezért járműveinket folyamatosan

Hogy ezt elérjük, erősítjük az alacsony vagy

kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes életciklusuk

nulla CO2‑kibocsátású autók fejlesztését,

során a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják

és mindent megteszünk, hogy növeljük az ilyen

a környezetre.*

autók népszerűségét.

3. KIHÍVÁS

4. KIHÍVÁS

GYÁRTÁS – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

TELJES NYUGALOM
A TOYOTÁVAL
HIBRID SZERVIZ PROGRAM
Az évente / 15 000 kilométerenként megújuló*

Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres garancia§

(amelyik hamarabb bekövetkezik) Hibrid Akkumulátor

vonatkozik, ami bármilyen gyártási hibára kiterjed ◊.

Extra Care akár a gépkocsi 10 éves koráig biztosítja
a gondtalan autózást.

A CO2‑kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban

A Toyota túl akar lépni a zéró környezeti hatáson,
és még tisztább világot szeretne teremteni.
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat hat
kihívást tűzött ki maga elé, amelyeket 2050‑re
szeretne teljesíteni. A maga nemében mindegyik
kihívás igen nehéz, de a Toyota arra törekszik,
hogy általuk pozitív és fenntartható fejlődést
alapozzon meg a társadalommal együttműködve.

előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban elkezdtük

használó technológiák fejlesztését.

gyűjteni az esővizet, Ezenkívül víztisztító megoldásokat

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk még

fejlesztettünk ki, hogy újra hasznosíthassuk

inkább energiatakarékos legyen, ezért használjuk

a már használt vizet, vagy hogy biztonságosan

a megújuló energiaforrásokat (nap- és szélenergia),

visszaforgathassuk a helyi ellátó hálózatba.

valamint az alacsony széndioxid‑kibocsátású energiát,

Autójának teljes átvizsgálása kétévente vagy

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának.

30 000 kilométerenként egyszer esedékes
(amelyik hamarabb bekövetkezik), míg évente
vagy 15 000 kilométerenként (amelyik hamarabb

TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a gondossággal
és figyelemmel tervezzük és gyártjuk,

5. KIHÍVÁS

6. KIHÍVÁS

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ

ALAPULÓ TÁRSADALOM

JÖVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA
További információkért látogasson el a Toyota

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Minden Toyota jármű tervezése és gyártása során

amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük.
Minden, az autóval együtt megrendelt eredeti
Toyota tartozékra 3 év garanciát kínálunk §.

ügyeltünk arra, hogy az autó karbantartása minél
alacsonyabb költséggel járjon.

Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás kihívásain,

való együttélésünket, folyamatosan szervezünk

www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/

aminek eredményeképpen minden egyes Toyota

erdő‑újratelepítéseket és faültetéseket,

environmental-sustainability, vagy keresse fel helyi

Yaris Cross 95 százalékban újrahasznosítható

támogatunk zöld városi kezdeményezéseket

Toyota márkakereskedőjét.

és újrahasználható. Ezen felül új és innovatív

helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan

A megnyugtató Toyota‑minőség érdekében járművébe

módszereket ajánlunk az életciklusuk végére ért

társadalom megteremtése, ahol az emberek

csak eredeti és megfelelő alkatrészeket építünk be.

járművek leadására.

a természettel teljes harmóniában tud élni.

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó módszertanát
megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV Rheinland, amelynek tanúsítványa szerint megfelel
az ISO14040/14044 szabványnak.
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TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ

bekövetkezik) egy köztes ellenőrzés szükséges.

például a hidrogént.

ÁTFOGÓ GARANCIA

TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK

TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, 40 országban
nyújtunk Toyota Eurocare asszisztencia‑szolgáltatást
3 éven át**.

További információ: www.toyota.hu/service-and-accessories/service-and-maintenance/index.json
* Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program részleteiről Toyota márkakereskedőjénél. § Kérjük, a garancia részletei felől
érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél. ◊ A szolgáltatás fedezi a szállítást is a legközelebbi hivatalos Toyota márkaszervizbe.
3 évre / korlátlan futásteljesítményre érvényes garancia a gyártási hibából eredő fényezési hibákra és felületi korrózióra.
Minden új Toyota esetében (a haszongépjárművek kivételével) 12 év garancia vonatkozik a karosszéria lemezeinek gyártási hibából
vagy anyaghibából eredő átrozsdásodására. ** Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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YARIS CROSS
www.toyota.hu

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők
eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek 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 - Hungary Kft.
a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2020. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem
jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül.
YARISCROSS-2022-HU (12.2022)

