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YARIS

TOYOTA YARIS NYERTE
AZ ÉV AUTÓJA 2021 DÍJAT
A vezető autós újságírókból álló
bizottság megítélése szerint a
Yaris a legkiemelkedőbb új autó,
mely 2020-ban forgalomba került.

TARTALOM

SZIA
SZÉPSÉGEM!
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A nagyvárosi életstílushoz
tervezett új Yaris hatásosan egyesíti
a legmodernebb hibrid technológiát
és a ’mindig tettre kész’ megjelenést.
Magától értetődik, hogy egy autó,
amiben ennyi energia feszül,
élvezetesen dinamikus.
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FORMATERV

FORMATERV
SZENVEDÉLYT

ÉBRESZTŐ FORMÁK

Szelet vet és vihart arat: az új Yaris magával
ragadó megjelenéséből szinte árad a mozgás
szeretete és az életigenlés. Ez a merész
és figyelemfelkeltő, határozott kiállású,
kompakt autó olyan higgadtan uralja
az aszfaltot, mintha nem is egy kisautó lenne.

FEKETEBAB: KUROMAME
Tervezőinket megihlette
a japán Kuromame
bab kerekded formája
és csillogó héja, így ez a formai
hatás az autó minden
részletéből visszaköszön.
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EGY BIKA DINAMIKUS
FORMÁJA ÉS KIÁLLÁSA
Az új Yarisból áradó
hihetetlen energia a híres
tőzsdei bikaszobrot idézi,
azt sugallva, hogy ez az autó
mindig tettre kész.

KICSÚCSOSODÓ TETŐVONAL
A motorháztetőből induló
vonal lendületesen ível végig
az autón, egyfajta természetes
csúcsot rajzolva ki a tető
hátsó részén, amitől az új Yaris
úgy néz ki, mint egy rajtnál
térdelő rövidtávfutó.

’BUMERÁNG’ HÁTSÓ
LÖKHÁRÍTÓ
A hátsó lökhárító
bumeráng‑formája kifelé
tolja a hátsó kerekeket,
azt a benyomást keltve,
mint amikor valaki szilárdan
megveti a lábát.

KOMPAKT ÉS DINAMIKUS
Minden milliméter számít:
a rövid túlnyúlások
és a bőséges tengelytávolság
miatt pont ott van sok hely,
ahol kell: az utastérben.

Mario Majdandzic – a Yaris karosszériájának vezető formatervezője
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HYBRID

HYBRID: AZ
ELEKTROMOSSÁG

EREJÉVEL

Az új Yaris vadonatúj, 1,5 literes benzinmotorja
és fejlett, 4. generációs hibrid rendszere
verhetetlen párost alkotnak; az eredmény
pedig lelkesítő teljesítmény és meglepően
alacsony fogyasztás.
A több mint 20 év tapasztalatával kifejlesztett új,
könnyű lítium‑ion akkumulátor több áramot
tud tárolni, az öntöltő hibrid rendszer pedig
több energiát képes visszanyerni.
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UTASTÉR

A VEZETŐ
KÖRÉ

ÉPÍTETTÜK

A lágy tapintású anyagoktól kezdve
az izgalmas műszeregységig a Yaris
minden egyes részletét úgy terveztük meg,
hogy Ön kellemesen autózhasson,
és semmi ne vonja el a figyelmét.
A letisztult, minimalista dizájnnak
köszönhetően a kezét mindig a volánon,
a tekintetét pedig mindig az úton tarthatja,
miközben az alacsony műszerfal, a kompakt
kormánykerék és a mélyen elhelyezett
képernyő olyan magabiztosságot biztosít,
amit csak a tökéletes vezetői testhelyzet
adhat az embernek.
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MINŐSÉGI UTASTÉR

ELEGANCIA

– MINDEN
EGYES NAP
Az új Yaris modern, barátságos és stílusos
utasterében a kifogástalan minőségű
anyagok és a hangulatvilágítás olyan
környezetet teremtenek, ami nap mint
nap kényezteti az érzékeit és felvidítja.
Ebben az autóban mindent megtalál,
legyen az a fűtött kormánykerék luxusa,
vagy az első kartámasz alatti
tárolórekesz§ praktikuma.

§
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A hibrid modellben.
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2.
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4.

FIGYELMES

TECHNOLÓGIA AZ UTASTÉRBEN

TECHNOLÓGIA

Az új Yaris technológiája szinte
körülöleli Önt. Élvezze az átgondolt
tervezést és a természetes integrációt:
okostelefonját használja az Apple CarPlay*
és Android Auto™ rendszereken keresztül,
tájékozódjon az online frissítésű
3D térképekkel, élvezze a Yarishoz tervezett
JBL hangrendszer minőségét és a színes
10 colos head‑up kijelzőt!
1. JBL PRÉMIUM HANGRENDSZER, 8 HANGSZÓRÓVAL
A legtisztább magas hangok
és a leggazdagabb basszusok: adja át magát a Yarishoz
tervezett JBL audiorendszer tökéletes hangzásának!
2. 10" SZÍNES HEAD UP KIJELZŐ
A legfontosabb információk ellenőrzéséhez egy
pillanatra sem kell elfordítania a tekintetét az útról.
3. VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ
A töltőkábel kényelmetlensége már a múlté, hiszen egy
modern autóhoz modern megoldások illenek.
4. TOYOTA TOUCH® 2
Járműadatok, zenék és személyre szabott funkciók:
a Toyota Touch® 2 rendszerben mindent Ön irányít.
Az egyes funkciók elérhetőségét megtalálja a felszereltségi
szinteket bemutató oldalakon.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

VEZETÉS
KÖZBEN IS

KAPCSOLATBAN
A VILÁGGAL

CSATLAKOZZON,
ÉS AZ ÉLET FELPÖRÖG
A Toyota Smart Connect rendszer segítségével
a fejlett multimédia és a csatlakozási lehetőségek
zökkenőmentesen működnek. 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 forgalmi információkkal és a térképek
távoli frissítésével teszi meg egyszerűbbé az utazást.
A színes, 10 colos head‑up kijelző* minden fontos adatot
szemmagasságban jelenít meg, ezzel segítve, hogy Ön
mindig az útra koncentrálhasson.

Tudjon meg többet:
https://www.toyota.hu/service-and-accessories/my-toyota/MyT
* Felszereltségtől függően.
** Az intelligens parkolás és az üzemanyag‑asszisztens rendszerek
egyes európai piacokon nem elérhetők.
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INTELLIGENS, EGYSZERŰ, KOMMUNIKATÍV
Integrálja okostelefonját az Apple
CarPlay* vagy az Android Auto™
rendszereken keresztül, és kedvenc
alkalmazásait (pl. Spotify, WhatsApp,
Audible, Google Maps és Waze) a Siri
és az Ok Google hangvezérlésével
is kezelheti.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

LEGYEN MINDIG
KAPCSOLATBAN TOYOTÁJÁVAL!
Bárhol legyen is éppen, az okostelefonjára
letöltött MyT Alkalmazáson keresztül
szabadon kommunikálhat autójával.
Otthon ülve is megtervezheti utazásait,
megkeresheti leparkolt autóját,
sőt még az esedékes karbantartásra
figyelmeztető üzeneteket is megkapja.
A Hibrid Vezetési Tréner elemzéseket
készít vezetési stílusáról
és hasznos visszajelzéseket ad,
hogy Ön még többször autózhasson
elektromos hajtással, és még
több benzint spórolhasson meg –
vagyis hogy a legtöbbet hozhassa
ki hibrid autójából.

by Toyota

15

MOTOROK

MINDIG

LENDÜLETBEN

Az új Yaris kínálatában háromféle benzines
hajtáslánc szerepel: egy 1,0 literes
háromhengeres blokk, illetve egy – hibrid
technikával és anélkül is megrendelhető
– vadonatúj, 1,5 literes háromhengeres motor.
Komoly forgatónyomatékával az 1,5 literes
erőforrás simán és egyenletesen gyorsít:
a városban fürge és élvezetes,
de az országúton is tökéletes.

1.5 TNGA BENZINMOTOROS HIBRID e‑CVT
Teljesítmény 116 LE
Üzemanyag‑fogyasztás* 3,8–4,9 l/100 km
CO₂‑kibocsátás* 87–112 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára 9,7 mp

1.0 VVT‑i BENZINMOTOR 5 M/T
Teljesítmény 72 LE
Üzemanyag‑fogyasztás* 5,6–5,9 l/100 km
CO₂‑kibocsátás* 127–134 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára 14,6 mp

1.5 TNGA BENZINMOTOR M/D S
Teljesítmény 125 LE
Üzemanyag‑fogyasztás* 5,5–5,7 l/100 km
CO₂‑kibocsátás* 128–135 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára 10,2 mp

1.5 TNGA BENZINMOTOR M/T
Teljesítmény 125 LE
Üzemanyag‑fogyasztás* 5,3–5,6 l/100 km
CO₂‑kibocsátás* 125–131 g/km
Gyorsulás 0–100 km/órára 9,0 mp

M/T = manuális sebességváltó.
M/D S = Multidrive S.
e‑CVT = elektronikus vezérlésű folyamatos változó áttételű sebességváltó.
* Kombinált ciklusban.
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BIZTONSÁG

MÉG

BIZTONSÁGOSABBÁ
TETTÜK
A Toyota hitvallása szerint a biztonság
mindenkit megillet, ezért az új modellt
minden idők legbiztonságosabb
Yarisává formáltuk. Az alapfelszereltségként
kínált Toyota Safety Sense része
a vészhelyzeti kormánysegéddel és éjszakai
gyalogos‑felismeréssel kiegészített fejlett
ütközést megelőző biztonsági rendszer.
Emellett ott van még az intelligens
sebességtartó automatika, ami az adaptív
tempomatot jelzőtábla‑felismeréssel
kombinálva automatikusan tartja
a beállított sebességet, és figyelmezteti Önt,
ha megváltozik a sebességkorlátozás.
Ha Ön nem is gondol minden pillanatban
a biztonságra, biztos lehet benne,
hogy az új Yaris igen.
VÉSZHELYZETI KORMÁNYSEGÉD
ÉS KANYARBAN ÜTKÖZÉST
MEGELŐZŐ BIZTONSÁGI RENDSZER
Az ütközés előtti biztonsági
rendszer automatikus fékezéssel
és kormányzási segítséggel mérsékli
az ütközések esélyét vagy súlyosságát.
SÁVKÖVETŐ ASSZISZTENS
Ha az autó elkezd kisodródni
a sáv középvonalából, a rendszer
kormányzással téríti vissza
a helyes ívre.

18

19

VÁLASSZA

KI YARISÁT!

VÁLASSZON FELSZERELTSÉGET
22–23 Active felszereltség
24–25 Comfort felszereltség
26–27 Comfort Style és Comfort Tech felszereltség
28–29 Selection Style felszereltség
30–31		 Executive felszereltség
32–33 GR SPORT felszereltség
TÖLTSE FEL EGYÉNISÉGGEL
34–37 Tartozékok
38–39 Karosszériaszínek
40–41 Kéttónusú fényezések
42–43 Keréktárcsák
44–45 Kárpitok
MŰSZAKI ADATOK
46–49 Műszaki adatok
TELJES NYUGALOM
50
Környezetvédelem
51
Teljes nyugalom

20

21

MODELLVÁLTOZATOK

ACTIVE

Active modellváltozat, Toyota Touch® 2 multimédia rendszerrel.
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AMIKOR A DIZÁJN A VEZETÉS
TISZTA ÖRÖMÉT SZOLGÁLJA.
FŐBB JELLEMZŐK
— 15" acél keréktárcsák, dísztárcsával (8 küllő)
— Ütközést megelőző biztonsági rendszer gyalogosés kerékpárosfelismeréssel, vészhelyzeti kormánysegéddel
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kormányrásegítéssel
— Fáradtságra figyelmeztető rendszer
— e‑Call rendszer
— Kanyarban ütközést megelőző biztonsági rendszer
— Adaptív sebességtartó automatika
— Intelligens adaptív sebességtartó automatika*
— Sávkövető asszisztens*
— Jelzőtábla‑felismerő rendszer
— Automatikus távolsági fényszóró
— Projektorlencsés halogén fényszórók
— Cápauszony antenna
— 4,2" színes TFT multiinformációs kijelző
— Manuális légkondicionáló
— Automata légkondicionáló**
— Elektromos parkolófék**
— Toyota Touch® 2 multimédia, 7" színes
érintőképernyő, digitális rádióvétel,
USB csatlakozó, 2 hangszóró
— My T – Csatlakoztatott Szolgáltatások
— Connectivity, Android Auto™ és
Apple CarPlay*** (korlátozott
elérhetőségű Magyarországon)
— Bluetooth® rendszer vezeték nélküli
mobiltelefon‑kapcsolattal
— Távirányítós központizár
— Elektromos állítású, fűtött külső
visszapillantó tükör
— Magasságban és mélységben
állítható kormánykerék
— Elektromos ablakemelők elöl
— Szürkületérzékelő
— Hazakisérő fény
* 1.5 CVT és Hybrid modellnél.
** Hybrid modellnél.

— Sötétszürke szövet ülésborítás
— Manuálisan állítható magasságú vezetőülés
— Világos tetőkárpit
— Kartámasz elöl**
— Szövet szőnyeg garnitúra
— Pótkerék
— Defektjavító készlet**
— Hegymeneti elindulás‑segítő
— Csomagtértálca

*** Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

Elérhető hófehér, palladium ezüst,
hamuszürke és éjfekete karosszériaszínben.
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MODELLVÁLTOZATOK

COMFORT

TELJES KÉNYELEM, ÉS AZ ÉLET FONTOS
DOLGAI – RÁADÁSUL MINDEZ
GYÖNYÖRŰ CSOMAGOLÁSBAN.
FŐBB JELLEMZŐK
(AZ ACTIVE FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— Hangszigetelt, többrétegű szélvédő
— Ködfényszórók (halogén)
— Esőérzékelő
— Tetőspoiler**
— Háromküllős, bőrborítású kormánykerék
— 4 hangszóró
— Tolatókamera
— Pótkerék
— Fekete steppelt szövet ülésborítás szürke varrással

** Hybrid modellnél.
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Elérhető minden egyszínű karosszéria színben.
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MODELLVÁLTOZATOK

COMFORT STYLE
ÉS COMFORT TECH
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KIFOGÁSTALAN KÉNYELEM,
INTUITÍV TECHNOLÓGIA
ÉS LÉLEGZETELÁLLÍTÓ MEGJELENÉS.
COMFORT STYLE TECH

COMFORT TECH

FŐBB JELLEMZŐK
(A COMFORT TECH
FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— 16" fekete, csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (5 dupla küllő)
— Fekete fényezett hűtődíszrács
— LED parabola fényszórók
— LED első ködfényszórók
— Irányjelzők (LED)
— Sötétített hátsó üvegek
— Digitális sebességmérő,
fordulatszámmérő

FŐBB JELLEMZŐK
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— Toyota Touch® 2 multimédia 8" színes
érintőképernyővel, 6 hangszóró
— Állítható magasságú első utasülés
(manuális)
— Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
— Fűthető első ülések
— Fényre sötétedő belső tükör
— Elektromos ablakemelő
elöl és hátul
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MODELLVÁLTOZATOK

VÁLASSZA A SAJÁT STÍLUSÁT,
HISZEN AMI ÁTLAGOS,
AZ SOSEM ÉRDEKELTE!

SELECTION STYLE

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:
VIP CSOMAG
— JBL Prémium audiorendszer, 8 hangszóró
— Szélvédőre vetített információk, Head-Up Display
— Fűthető kormánykerék***
— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők (ICS)*
— Holttér monitor (BSM)
28

— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető biztonsági
rendszer (RCTA)
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető biztonsági
rendszer fékezéssel (RCTA-B)*
SKYVIEW CSOMAG:
— Panorámatető (nem nyitható), manuálisan
mozgatható árnyékolóval (pótkerék és piperetükör
világítás nélkül)

FŐBB JELLEMZŐK
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— Kétszínű fényezés, gyöngyfehér
karosszéria éjfekete tetővel vagy érzéki
vörös karosszéria éjfekete tetővel vagy
korallpiros éjfekete tetővel
— 17" fekete, csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (5 dupla küllő)
— Fekete fényezett fekete hűtődíszrács
— Fényszórók (LED parabola)
— Ködfényszórók (LED)
— Irányjelzők (LED)
— Elektromosan behajtható külső tükrök
— Sötétített hátsó oldalüvegek
— Toyota Smart Connect 9" HD képernyővel,
vezeték nélküli okostelefon-integráció,
Csatlakoztatott navigáció, felhő alapú
frissítéssel 4 évig, OTA – felhőalapú
frissítések
— Fekete szövet ülésborítás bőr betétekkel,
szürke varrással
— Intelligens, nyitási és indítási rendszer,
nyomógombos motorindítás
— Digitális sebességmérő,
fordulatszámmérő
— Kétzónás automata légkondicionáló
— 6 hangszóró
— Elektromos ablakemelők elöl‑hátul
— Fűthető első ülések
— Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
— Fekete tetőkárpit
— Tetőspoiler
— Fényre sötétedő belső tükör
— Aluminium küszöbborítás
— Levegőt tisztító és párásító
Nanoe™ technológia**
— Hybrid kulcsborítás**
— Csomagtértálca

* CVT váltós és Hybrid modellnél.    ** Hybrid modellnél.    *** M/T és Hybrid modellnél.
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MODELLVÁLTOZATOK

EXECUTIVE

FÉNYŰZŐEN FELSZERELT
ÉS RENDKÍVÜL KIFINOMULT,
ÍGY MINDEN UTAZÁS
IGAZI ÉLVEZET.

FŐBB JELLEMZŐK
(A SELECTION STYLE FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— 17" fekete, csiszolt hatású könnyűfém
keréktárcsák (10 dupla küllő)
— Fekete fényezett díszcsík a lámpák között
— Selyemfényű krómcsík az ajtók övvonalán
— Grézs bőr-szövet kombinált ülésborítás,
fekete betétekkel
— Világos tetőkárpit
— Egytónusú fényezés

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:
VIP CSOMAG
— JBL Prémium audiorendszer, 8 hangszóró
— Szélvédőre vetített információk, Head-Up Display
— Fűthető kormánykerék***
— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők (ICS)*
— Holttér monitor (BSM)
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető
biztonsági rendszer (RCTA)
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető
biztonsági rendszer fékezéssel (RCTA-B)*
SKYVIEW CSOMAG:
— Panorámatető (nem nyitható),
manuálisan mozgatható árnyékolóval
(pótkerék és piperetükör világítás nélkül)
Nem elérhető kobaltkék és korallpiros karosszériaszínben.
* CVT váltós és Hybrid modellnél.    ** Hybrid modellnél.    *** M/T és Hybrid modellnél.
30
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MODELLVÁLTOZATOK

GR SPORT

LEGYEN FELTŰNŐ ÉS BÜSZKE,
MINT A YARIS!
FŐBB JELLEMZŐK
(A SELECTION STYLE FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— 18" csiszolt hatású GR SPORT
könnyűfém keréktárcsák
— GR SPORT perforált kormánykerék bőr borítással
— GR SPORT logó a műszeregységen,
indító nyomógombon
— Matt szürke dekorációs betétek az utastérben
— Matt szürke dekorcsík az ajtóbetéteken elöl
— GR SPORT Alumínium küszöbborítás elöl
— GR SPORT diffúzor
— Matt szürke hűtőrács
— GR SPORT fekete/szürke Ultrasuede™
bőr SPORTülések, vörös varrással
— Vörös fényezett díszcsík a lámpák között
— Elektromos deréktámasz nélkül, elektromosan
behajtható külső tükrök nélkül, piperetükör
világítás nélkül

VÁLASZTHATÓ OPCIÓS CSOMAG:
VIP CSOMAG
— JBL Prémium audiorendszer, 8 hangszóró
— Szélvédőre vetített információk, Head-Up Display
— Fűthető kormánykerék***
— Első és hátsó parkolásérzékelők
— Intelligens ultrahangos parkolásérzékelők (ICS)*
— Holttér monitor (BSM)
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető
biztonsági rendszer (RCTA)
— Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető
biztonsági rendszer fékezéssel (RCTA-B)*
SKYVIEW CSOMAG:
— Panorámatető (nem nyitható), manuálisan
mozgatható árnyékolóval (pótkerék
és piperetükör világítás nélkül)
* CVT váltós és Hybrid modellnél.    ** Hybrid modellnél.    *** M/T és Hybrid modellnél.
Elérhető gyöngyfehér, érzéki vörös, nikkelszürke fekete tetővel kéttónusú karosszériaszínben.
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A HIBRID
ELEGANCIÁJA
A hibrid modellhez kínált tartozékok
kifejezetten stílusosak, legyen szó akár
a küszöb fényezését óvó borításról
vagy az ezüst színű szegéllyel díszített,
csúszásgátló textilszőnyegekről.
Ráadásul ezt az eleganciát a zsebében
is magával viheti, hiszen még a kulcs
borítása is egyedi!

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTÁS FELSŐFOKON

CSILLOGTASSA MEG STÍLUSÁT!

A zárható és áramvonalas
tetőcsomagtartó tökéletes alapot
kínál a legkülönfélébb eszközök,
például a tetődobozok, a síléctartók
vagy a kerékpártartók rögzítéséhez.
A síléc – és hódeszkatartókban akár
4 pár síléc vagy 2 hódeszka is elfér,
és a gumibevonatú felületek szilárdan,
mégis kíméletesen rögzítik a sporteszközöket.

Szemet gyönyörködtető krómozott
díszítőelem az első lökhárítón
és a hűtőrácson, hátsó díszléc, az autó
oldalához tökéletesen hozzásimuló,
krómozott küszöbelem: csupa
olyan megoldás, amelyek finoman,
de egyértelműen kihangsúlyozzák
az autó minőségét.

LEVEHETŐ
VONÓHOROG
Kulcsborítás

A könnyen felszerelhető,
zárható és rozsdamentes
felületű vonóhorgot
bármikor leveheti,
ha éppen nincs rá szükség.

KRÓM CSOMAG
FŐBB JELLEMZŐK
— Krómozott oldaldíszlécek
— Krómozott csomagtérajtó díszléc
— Krómozott díszítőelem az első lökhárítón

Küszöbborítás és textil szőnyeg*
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* Alapfelszereltség része, modellváltozattól
függően változhat a kivitele.
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TARTOZÉKOK

MELYIK AZ ÖN
IGAZI STÍLUSA?
HATÁROZOTT FELLÉPÉS –
TOKYO FUSION

SPORTOS ELEGANCIA:
TOKYO FUSION

Színek és hangsúlyok, amelyek tökéletesen
illenek az új Yarishoz. Aki ilyen autóval jár,
az sosem marad észrevétlen. Erőteljes,
látványos megjelenés – méghozzá
egyszerűen és kedvező áron. Mert az első
benyomás mindent meghatároz.

Szemet gyönyörködtető kiegészítőivel
ez az innovatív modellváltozat egyszerre friss
és különleges. Merjen különbözni, és élvezze,
hogy kitűnik a szürke tömegből!

FŐBB JELLEMZŐK
— Első, oldalsó és hátsó
dekormatrica szett
— Tükörborítás
— Felni közép
— 17" könnyűfém keréktárcsák
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FŐBB JELLEMZŐK
— Első‑hátsó díszlécek
— Oldaldíszlécek
— Tükörborítás
— Felni közép
— 17" csillogó feketére fényezett
könnyűfém keréktárcsák
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8W7 Kobaltkék§

3U5 Érzéki vörös*

6X1 Barnászöld§

209 Éjfekete§

1G3 Hamuszürke§

1L0 Palladium ezüst §

089 Platina gyöngyfehér*

040 Hófehér

SZÍNVÁLASZTÉK
KAROSSZÉRIASZÍNEK

* Gyöngyházfényezés.
§

Metálfényezés.
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* Gyöngyházfényezés.

40
§

2RZ Nikkelszürke*

2SW Korallpiros*

2PU Platina gyöngyfehér*

2SZ Érzéki vörös§

209 Éjfekete§ tető

KÉTTÓNUSÚ
FÉNYEZÉSEK
KAROSSZÉRIASZÍNEK

Metálfényezés.
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KEREKEK

KERÉKTÁRCSA VÁLASZTÉK
8

5
1

9
3

7
6

2

4

1. 15" acél keréktárcsák,
dísztárcsával (8 küllő)
Alapfelszereltség
az Active és Comfort
felszereltséghez
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2. 16" fekete, csiszolt
felületű könnyűfém
keréktárcsák (5 dupla küllő)
Alapfelszereltség
a Comfort Style
felszereltséghez

3. 17" fekete, csiszolt hatású
könnyűfém keréktárcsák
(5 dupla küllő)
Alapfelszereltség
a Selection Style
felszereltséghez

4. 18" csiszolt hatású
GR SPORT könnyűfém
keréktárcsák
Alapfelszereltség
a GR SPORT
felszereltséghez

5. 17" fekete, csiszolt
felületű könnyűfém
keréktárcsák
(10 dupla küllő)
Alapfelszereltség
az Executive felszereltséghez

6. 15" ezüstszínű
könnyűfém
keréktárcsák (5 küllő)
Tartozékként
rendelhető

7. 16" antracit színű,
csiszolt felületű könnyűfém
keréktárcsák (5 dupla küllő)
Tartozékként rendelhető

8. 17" csillogó fekete
könnyűfém keréktárcsák
(10 dupla küllő)
Tartozékként rendelhető

9. 17" antracit színű,
csiszolt felületű könnyűfém
keréktárcsák (10 dupla küllő)
Tartozékként rendelhető
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KÁRPITOK

KÁRPIT VÁLASZTÉK

Fekete steppelt szövet ülésborítás,
szürke varrással
Alapfelszereltség a Comfort, Comfort
Style és Comfort Tech felszereltséghez
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Fekete szövet ülésborítás
bőr betétekkel
Alapfelszereltség a Selection
Style felszereltséghez

Sötétszürke szövet ülésborítás
Alapfelszereltség az Active
modellnél

Világosszürke szövet
ülésborítás bőr betétekkel
Alapfelszereltség az Executive
felszereltséghez

GR SPORT fekete/szürke
Ultrasuede™ bőr sportülések,
vörös varrással
Alapfelszereltség a GR SPORT
felszereltséghez
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
Hibrid

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1.5 l TNGA benzines hibrid
e‑CVT

Benzin
1.0 l VVT‑i benzin
5 M/T

Benzin
1.5 l TNGA benzin
6 M/T

Benzin
1.5 l TNGA benzin
M/D S

Üzemanyag‑fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Hibrid
1.5 l TNGA benzines hibrid
e‑CVT

MOTOR

Benzin

Benzin

1.5 l TNGA benzin
6 M/T

1.5 l TNGA benzin
M/D S

M15A‑FXE

1KR‑FE

M15A‑FKS

M15A‑FKS

Kombinált WLTP [liter/100 km]

3,8–4,9

5,6–5,9

5,3–5,6

5,5–5,7

Hengerek száma

3 henger, soros

3 henger, soros

3 henger, soros

3 henger, soros

Legkisebb sebességnél mért érték [liter/100 km]

2,9–3,7

6,3–6,6

7,0–7,4

7,0–7,3

Szelepvezérlés

Közepes sebességnél mért érték [liter/100 km]

3,2–3,8

5,0–5,1

5,1–5,3

5,0–5,2

Magas sebességnél mért érték [liter/100 km]

3,5–4,4

4,8–5,1

4,6–4,8

4,6–4,9

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

DOHC,
hengerenként 4 szelep,
változó időzítéssel (VVT)

Legmagasabb sebességnél mért érték [liter/100 km]

5,2–6,5

6,4–6,9

5,4–5,7

5,9–6,2

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

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

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

Üzemanyagellátó rendszer

Hengerenkénti szívócső
befecskendezés

Hengerenkénti szívócső
befecskendezés

Többpontos közvetlen
befecskendezés

Többpontos közvetlen
befecskendezés

Lökettérfogat [cm³]

1490

998

1490

1490

Üzemanyagtartály térfogata [liter]

36

42

42

42

Furat × löket [mm × mm]

80,5 × 97,6

71,0 × 84,0

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6

Sűrítési arány

14,0:1

11,8:1

14,0:1

14,0:1

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Motor kódja

Benzin
1.0 l VVT‑i benzin
5 M/T

Kombinált [g/km]

87–112

127–134

125–131

128–135

Legnagyobb teljesítmény [LE]

92

72

125

125

Legkisebb sebességnél mért érték [g/km]

66–83

142–149

165–173

165–171

Legnagyobb teljesítmény [kW/percenkénti ford. sz.]

68/5500

53/6000

92/6600

92/6600

Közepes sebességnél mért érték [g/km]

67–85

113–117

119–125

117–123

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

120/3600–4800

93/4400

153/4800–5000

153/4800–5000

Magas sebességnél mért érték [g/km]

79–99

110–115

108–113

102–115

Legnagyobb teljesítmény [LE] – teljes hibrid rendszer

116

–

–

–

Legmagasabb sebességnél mért érték [g/km]

113–148

145–156

128–134

132–146

Legnagyobb teljesítmény [kW] – teljes hibrid rendszer

85

–

–

–

Kipufogógázok az EC előírásai alapján mérve (Alap)

715/2007

715/2007

715/2007

715/2007

Kipufogógázok az EC előírásai alapján mérve (Frissített)

2018/1832AP

2018/1832AP

2018/1832AP

2018/1832AP

Euro besorolás

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Szénmonoxid, CO [mg/km]

148,7

306

243,2

159,7

Szénhidrogének, THC [mg/km]

24,6

33,6

18

14,2

Szénhidrogének, NMHC [mg/km]

21,1

30,9

15,4

11,9

Nitrogénoxidok, NOx [mg/km]

9,5

25,1

8,0

6,7

Koromrészecskék [mg/km]

–

–

0,33

0,67

Elhaladási zaj [dB(A)]

70,0

70,0

72,0

70,0

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: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light
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KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK A HSD GENERÁTORRÓL

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL

Típus

Állandó mágneses, szinkron villanymotor

Típus

Lítium‑ion

Legnagyobb teljesítmény [kW]

59

Névleges feszültség [V]

177,6

Legnagyobb nyomaték [Nm]

141

Kapacitás (3HR) [Ah]

4,3

Hibrid

Benzin

Benzin

Benzin

TELJESÍTMÉNY

1.5 l TNGA benzines hibrid
e‑CVT

1.0 l VVT‑i benzin
5 M/T

1.5 l TNGA benzin
6 M/T

1.5 l TNGA benzin
M/D S

Végsebesség [km/óra]

175

160

180

180

Gyorsulás 0–100 km/órára [mp]

9,7

14,6

9,0

10,2

Légellenállási együttható

0,31 / 0,32

0,32

0,31

0,31

M/T: kézi váltó

M/D S: Multidrive S

CVT: fokozatmentes automata sebességváltó

e‑CVT: elektronikus vezérlésű, folyamatosan változó áttételű sebességváltó
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
Hibrid

Benzin

Benzin

1.0 l VVT‑i benzin
5 M/T

1.5 l TNGA benzin
6 M/T

Benzin
1.5 l TNGA benzin
M/D S

CSOMAGTÉR

5‑ajtós

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

286

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

947

Csomagtér hossza (hátsó üléssor a helyén) [mm]

630

Csomagtér teljes szélesség [mm]

1004

Csomagtér teljes magasság [mm]

837

Csomagtér magassága (a kalaptartóig mérve) [mm]

556

Műszakilag megengedett össztömeg [kg]

1615

1470

1555

1555* / 1585§

Saját tömeg [kg]

1090–1180

960–1040

1040–1120

1065–1160

Fékezett vontatható tömeg [kg]

450

–

850

850

Fékezetlen vontatható tömeg [kg]

450

–

550

550

Hibrid

FELFÜGGESZTÉS

1.5 l TNGA benzines hibrid
e‑CVT

Benzin

Benzin

1.0 l VVT‑i benzin
5 M/T

Elöl

1.5 l TNGA benzin
6 M/T

Benzin
1.5 l TNGA benzin
M/D S

§

Selection Style felszereltség

◊

15" keréktárcsákkal

MacPherson típusú rugóstag

Hátul

Csatolt lengőkaros
Hibrid

Benzin

Benzin

Benzin

FÉKEK

1.5 l TNGA benzines hibrid
e‑CVT

1.0 l VVT‑i benzin
5 M/T

1.5 l TNGA benzin
6 M/T

1.5 l TNGA benzin
M/D S

Elöl

Hűtött tárcsafék,
egydugattyús féknyereg

Hűtött tárcsafék,
egydugattyús féknyereg

Hűtött tárcsafék,
egydugattyús féknyereg

Hűtött tárcsafék,
egydugattyús féknyereg

Hátul

Tömör tárcsafék,
egydugattyús féknyereg

Dobfék

Dobfék

Dobfék

KÜLSŐ MÉRETEK

5‑ajtós

BELSŐ MÉRETEK

5‑ajtós

Külső hossz [mm]

3940

Belső hossz [mm]

1845

Külső szélesség [mm]

1745

Belső szélesség [mm]

1430

Külső magasság [mm]

1500

Belső magasság [mm]

1190

Nyomtáv elöl [mm]

1518 / 1521 / 1531

Nyomtáv hátul [mm]

1514 / 1524 / 1528

KORMÁNYZÁS

5‑ajtós

Fordulókör sugara – gumik [m]

9,8 / 10,4

Túlnyúlás elöl [mm]

800

Túlnyúlás hátul [mm]

580

Tengelytáv [mm]

2560

Hasmagasság [mm]

135
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* Comfort felszereltség

1500 mm

TÖMEGEK ÉS VONTATÁS

1.5 l TNGA benzines hibrid
e‑CVT

1518–1531 mm
1745 mm

580 mm

2560 mm
3940 mm

800 mm

1514–1528 mm
1745 mm

◊
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TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁS 2050
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETCIKLUS‑TERVEZÉS

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁVAL

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.
További információkért látogasson el a Toyota Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:
www.toyota-europe.com/world-oftoyota/feel/environmental-sustainability, vagy keresse fel helyi Toyota márkakereskedőjét.

HIBRID SZERVIZ PROGRAM

ÁTFOGÓ GARANCIA

Az évente/15 000 kilométerenként
megújuló* (amelyik hamarabb bekövetkezik)
Hibrid Akkumulátor Extra Care akár a gépkocsi
10 éves koráig biztosítja a gondtalan autózást.

Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres
garancia § vonatkozik, ami bármilyen gyártási
hibára kiterjed.◊

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ

1. KIHÍVÁS

2. KIHÍVÁS

3. KIHÍVÁS

ÚJ AUTÓ – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

ÉLETCIKLUS – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

GYÁRTÁS – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

2050‑ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból származó
CO2‑kibocsátást a 2010‑es szinthez képest. Hogy ezt elérjük,
erősítjük az alacsony vagy nulla CO2‑kibocsátású
autók fejlesztését, és mindent megteszünk, hogy növeljük
az ilyen autók népszerűségét.

Azon dolgozunk, hogy még inkább környezetbarát
autókat alkossunk, ezért járműveinket folyamatosan
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes életciklusuk során
a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolják a környezetre.*

A CO2‑kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban előtérbe helyezzük
az alternatív erőforrásokat használó technológiák fejlesztését.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk még inkább
energiatakarékos legyen, ezért használjuk a megújuló
energiaforrásokat (nap- és szélenergia), valamint az alacsony
széndioxid‑kibocsátású energiát, például a hidrogént.

Autójának teljes átvizsgálása kétévente vagy
30 000 kilométerenként egyszer esedékes
(amelyik hamarabb bekövetkezik), míg évente
vagy 15 000 kilométeremként (amelyik hamarabb
bekövetkezik) egy köztes ellenőrzés szükséges.
ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Minden Toyota jármű tervezése és gyártása során
ügyeltünk arra, hogy az autó karbantartása minél
alacsonyabb költséggel járjon.
TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK

4. KIHÍVÁS

5. KIHÍVÁS

6. KIHÍVÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ
TÁRSADALOM ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ JÖVŐBENI
TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

A vízfelhasználás csökkentéséhez gyárainkban elkezdtük
gyűjteni az esővizet, Ezenkívül víztisztító megoldásokat
fejlesztettünk ki, hogy újra hasznosíthassuk a már
használt vizet, vagy hogy biztonságosan visszaforgathassuk
a helyi ellátó hálózatba.

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás kihívásain,
aminek eredményeképpen minden egyes Toyota Yaris
95 százalékban újrahasznosítható és újrahasználható.
Ezen felül új és innovatív módszereket ajánlunk
az életciklusuk végére ért járművek leadására.

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel való együttélésünket,
folyamatosan szervezünk erdő‑újratelepítéseket és faültetéseket,
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket helyileg és az egész
világon is. Célunk egy olyan társadalom megteremtése,
ahol az emberek a természettel teljes harmóniában tud élni.

A megnyugtató Toyota‑minőség érdekében
járművébe csak eredeti és megfelelő
alkatrészeket építünk be.

TELJES NYUGALOM

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának.
TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a gondossággal
és figyelemmel tervezzük és gyártjuk,
amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük.
Minden, az autóval együtt megrendelt eredeti
Toyota tartozékra 3 év garanciát kínálunk § .
TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen,
40 országban nyújtunk Toyota Eurocare
asszisztencia‑szolgáltatást 3 éven át**.

További információ: https://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.

§
◊

* 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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A Toyota Yaris a legszigorúbb minőségi előírások
alapján készül a franciaországi TMMF üzemben.
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TOYOTA YARIS

SZIA SZÉPSÉGEM!
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