YARIS

CENNÍK
SKL ADOVÉ VOZIDL Á 2017

CENY (EUR vr. DPH)

Platnost ceníku od 19. 9. 2017

ACTIVE s paketem TREND
5 dverový hatchback
1,33 Dual VVT‑i 99 k, benzín,
6-stupňová manuálna prevodovka

BI‑TONE s paketom Senso Smart

Štandardná
cena

Zvýhodnenie
na vozidlo

Zvýhodnenie
na paket

Akciová
cena

Štandardná
cena

Zvýhodnenie
na vozidlo

Zvýhodnenie
na paket

Akciová
cena

12 340 €

600 €

600 €

11 140 €

14 170 €

600 €

590 €

12 980 €

Získajte teraz financovanie Toyota Garant s 0 % úrokom alebo v prípade
platby v hotovosti PZP a havarijné poistenie na 1 rok ZADARMO!

PAKETY
PAKET TREND:

600 € ZADARMO

• 15" zliatinové disky kolies, tmavé prevedenie
• Predné hmlové svetlá s chrómovanými rámčekmi

Výbava Active 5 dv. karoséria

PAKET SENSO SMART:
•
•
•
•
•
•

ATRAKTÍVNA PONUKA PAKETOV

780 € 190 €

Vyhrievanie sedadiel (vodič + spolujazdec)
Spätné zrkadlá – elektricky sklopné
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Stierače predného okna so senzorom dažďa
Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie
Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč)

Štandardná cena

Zvýhodnenie

Akciová cena

Paket Trend

600 €

600 €

ZADARMO

Paket Senso Smart

780 €

590 €

190 €

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Záruka

Obsah

Cena

Voliteľná predĺžená záruka
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia alebo do najazdenia 160 000 km
a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov

199 €*

* Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla

PONUKA FINANCOVANIA OD TOYOTA FINANCIAL SERVICES SLOVAKIA
Produkt: Toyota Garant – bez navýšenia
Model: Yaris 1,33 Dual VVT-i 6M/T 5-dverový Active s paketom Trend
Cena: 11 140 €

Mimoriadna splátka vopred
3 342 € (30 %)

RPMN

Jednorázový poplatok

Splátka

Poistenie

Splátka celkom

9,5133 %

194,95 €

92,83 €

37,97 €

130,80 €

Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Garant – pre spotrebiteľov s dobou financovania 48 mesiacov: cena vozidla 11 140 €, jednorazový poplatok 194,95 €,
celková výška úveru* je 7 798 €, mesačná splátka havarijného (spoluúčasť 5 % min. 150 €, 0 % čelné sklo), poistenia GAP a povinného zmluvného (limit 5 mil. €/1 mil. €)
Toyota Poistenia (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.) vo výške 37,97 €, mesačná splátka bez poistenia 92,83 €, celková mesačná splátka 130,80 €.
Celková suma splatná dlžníkom** 9 815,35 €, ročná úroková sadzba 0 % p. a., posledná zvýšená splátka 3 342 €, počet splátok 48. Viac informácií u predajcov.
* Celková výška spotrebiteľského úveru pozostáva zo súčtu mesačných splátok a poslednej zvýšenej splátky bez poistenia a bez úroku.
**	Celková suma splatná dlžníkom pozostáva z celkovej výšky úveru a celkových nákladov spotrebiteľa. Do celkových nákladov spojených s úverom patria úroky,
havarijné a GAP poistenie a jednorazový vstupný poplatok.
Náklady súvisiace so zriadením záložného práva znáša nájomca.

VÝBAVA
Pneumatiky a disky
Rozmer pneumatík
Rozmer diskov
Oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi
Zliatinové disky kolies
Súprava na opravu pneumatík
Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)

Vonkajšie zrkadlá, kľučky, mriežky, lišty a nárazníky
Spätné zrkadlá – elektricky ovládané, vyhrievané, s ukazovateľmi smeru vo farbe karosérie
Spätné zrkadlá – elektricky sklopné
Nárazníky lakované vo farbe karosérie
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Dvojfarebné lakovanie Bi‑Tone (čierna strecha + A stĺpik + spätné zrkadlá)
Zadný strešný spojler
Horná mriežka chladiča s lištou v chrómu
Horná mriežka chladiča v čiernom laku
Spodná mriežka chladiča s lištou v chrómu
Spodná mriežka chladiča v čiernom laku
Lišta osvetlenia registračnej značky na zadných dverách vo farbe karosérie
Vonkajšie spodné lišty bočných okien v čiernej farbe

Vonkajšie osvetlenie
Svetlá denného svietenia LED
Svetlá denného svietenia žiarovkové
Predné halogénové svetlomety reflektorové
Predné halogénové svetlomety projektorové
Predné hmlové svetlá s chrómovanými rámčekmi
LED zadné svetlá
LED tretie brzdové svetlo
Systém oneskoreného zhasnutia svetiel (FMH)
Funkcia šetrenia autobatérie – samočinné vypnutie všetkých svetiel po 20 min.
Zvukový signál upozorňujúci na vypnutie svetiel
Signalizácie núdzového brzdenia (EBS)

Sedadlá
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Sklopné zadné sedadlá, delenie 60 : 40
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
Predná lakťová opierka
Čalúnenie sedadiel textilné čierne / sivé
Čalúnenie sedadiel textilné s plastickým rebrovaním farebne ladene Bi‑Tone
Vyhrievanie sedadiel (vodič + spolujazdec)

Volant a radiaca páka
Trojramenný kožený multifunkčný volant a hlavica radiacej páky
Ovládanie audio systému na volante
Ovládanie Bluetooth® hands‑free na volante
Ovládanie obmedzovača rýchlosti na volante
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Svetlosivé ozdobné stehovanie volantu, rukoväte parkovacej brzdy, hlavice a manžety radiacej páky
Kožená rukoväť parkovacej brzdy
Radenie ovládačmi pod volantom (iba s prevodovkou Multidrive S)

Klimatizácia a ventilácia
Klimatizácia manuálna
Klimatizácia automatická dvojzónová (vodič + spolujazdec) s displejom
Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom
Peľový filter

Okná a viditeľnosť
Elektricky ovládané predné okná
Elektricky ovládané zadné okná
Sťahovanie okna vodiča jedným dotykom
Dozelena tónované okná s UV filtrom
Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí (Privacy glass)
Vyhrievanie okna piatych dverí

Active

Bi‑Tone

175/65 R15
15×5J

195/50 R16
16×6J
–

Trend

Active

Bi‑Tone

–

Senso Smart

–
–
–
–

Active

Bi‑Tone

–
–
–
–
Trend
–

Active

Bi‑Tone

–
–
–
–
–

Senso Smart

Active

Bi‑Tone

–

–

Active

Bi‑Tone
–

–
–

Active
–

–

Bi‑Tone

Palubné prístroje

Active

Bi‑Tone

Otáčkomer
Ukazovateľ jazdného režimu (dobíjanie, ECO, POWER)
Multiinformačný palubný počítač (celkové počítadlo najazdených km, denné počítadlo
najazdených km (A / B), dojazdová vzdialenosť, priemerná spotreba, okamžitá spotreba,
priemerná rýchlosť, digitálne hodiny, vonkajšia teplota)
Podsvietenie prístrojov s nastavením intenzity

Senzory a stierače
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
Stierače predného okna so senzorom dažďa
Stierače predného okna s nastaviteľným cyklovačom
Stierač zadného okna s cyklovačom

Interiér
Obloženie palubnej dosky a výplní dverí – sivý mäkký plast s textúrou kože
Obloženie palubnej dosky a výplní dverí – sivý mäkký plast so zamatovým povrchom
s textúrou Techno
Obloženie palubnej dosky a výplní dverí – mäkký plast s textúrou Geometric
Rámčeky a dekory interiérových prvkov v prevedení saténový chróm
Rámčeky a dekory interiérových prvkov v prevedení čierny lak / saténový chróm
Farebne ladený interiér vrátane volantu
Uzatvárateľná schránka pred spolujazdcom
Osvetlenie interiéru, palubná lampička vodiča a spolujazdca
Kozmetické zrkadlo u vodiča a spolujazdca
Osvetlenie kozmetických zrkadiel
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Držiaky nápojov v stredovej konzole, 2× predné + 1× zadný
Odkladacie vrecká v predných dverách
Elektrická zásuvka 12 V na stredovej konzole vpredu
Prídržné madlá, 2× vpredu, 2× vzadu

Audio, komunikácia a informácie

Active

Bi‑Tone

–
–
–

Senso Smart
Senso Smart
Senso Smart

Active

Bi‑Tone
–

–

–

–
–
–
–

–

Active

Bi‑Tone

Active

Bi‑Tone

Toyota Touch® 2 (slovenský jazyk)
• 7" dotykový displej s rozlíšením WVGA
• AM/FM rádio
• Bluetooth® hands‑free
• ovládanie iPod a MP3 prehrávača
• zadná parkovacia kamera
• informácie o jazde (priemerná rýchlosť, čas jazdy, dojazdová vzdialenosť)
Podpora MP3 a WMA
Externý vstup USB
6 reproduktorov

Aktívna bezpečnosť a jazdná dynamika
Kotúčové brzdy vpredu (ventilované) a vzadu (nie je pre motor 1,0 VVT‑i)
ABS / EBD / BA
VSC / TRC
Tempomat (nie je pre motor 1,0 VVT‑i)
Obmedzovač rýchlosti
Elektrický posilňovač riadenia (EPS)

Pasívna bezpečnosť

–
–
–

Active

Bi‑Tone

Active

Bi‑Tone

–

Senso Smart

Airbagy predné a bočné (vodič + spolujazdec)
Airbagy hlavové (1. a 2. rad) a airbag kolenný (vodič)
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu s predpínačmi (2×)
Trojbodové bezpečnostné pásy vzadu (3×)
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov (predné + zadné)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí (iba pre 5 dverové modely)
Predné sedadlá s ochranou krčnej chrbtice pred poranením (WIL)

Zabezpečenie a štartovanie
Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním (1× sklápací kľúč s diaľkovým ovládaním
+ 1× pevný kľúč) [Hybrid]
Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč)
Imobilizér

Výbava na želanie

Active

Bi‑Tone

Lak karosérie 040 Biela – čistá
Lak karosérie BI‑TONE
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go vrátane 3 ročnej aktualizácie (slovenský jazyk)
Alarm (vrátane inštalácie)
Dojazdové rezervné koleso a súprava zdviháka s príslušenstvom (zdvihák, kľučka zdviháka, kľúč
na matice kolies, brašna)
Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a ťažné lano)

80 €
–
660 €
289 €

–
450 €
660 €
289 €

140 €

140 €

22 €

22 €

Toyota protect

Active

Bi‑Tone

5 ročná ochrana laku karosérie (prostredníctvom kremíkovej vrstvy) a navyše dokonalá
ochrana kolies a interiéru proti znečisteniu

280 €

280 €

- štandardná výbava
– - nie je k dispozícii
Čierne symboly platia pre konvenčnú verziu, modré symboly platia pre hybridnú verziu. Pokiaľ je značenie iba čierne, platí pre obe verzie.
ABS (Anti‑lock Brake System) – protiblokovací brzdový systém
EBD (Electronic Brake force Distribution) – elektronická distribúcia brzdnej sily
BA (Brake Assist) – brzdový asistent
VSC (Vehicle Stability Control) – kontrola stability vozidla
TRC (Traction Control) – kontrola trakcie pri rozjazde
HAC (Hill‑start Assist Control) – asistent rozjazdu do kopca
EPS (Electric Power Steering) – elektrický posilňovač riadenia
Smart Entry & Start – bezkľúčové nastupovanie a štartovanie vozidla tlačidlom
FMH (Follow Me Home) – oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla
EBS (Emergency Brake‑lights System) – signalizácia núdzového brzdenia
WIL (Whiplash Injury Lessening) – sedadlá s ochranou krčnej chrbtice pred poranením
VVT‑i (Variable Valve Timing inteligent) – variabilné časovanie sacích ventilov
Dual VVT‑i (Dual Variable Valve Timing inteligent) – variabilné časovanie sacích a výfukových ventilov
TPWS (Tyre Pressure Warning System) – výstražný systém tlaku pneumatík

FARBY LAKU

(k dispozícii podľa skladovej dostupnosti)

040 Biela – čistá

3P0 Červená – ohnivá

2NS Biela – ľadovcová**
a Čierna – nočná obloha*
* Metalický lak karosérie
** Perleťový lak karosérie

TECHNICKÉ ÚDAJE
Pohonné ústrojenstvo

1,33 Dual VVT‑i

Typ motora

radový zážihový štvorvalec

Palivo

benzín

Rozvodový mechanizmus

16 ventilov DOHC Dual VVT‑i

Zdvihový objem (cm³)

1 329

Maximálne napätie (V)

–

Maximálny výkon [kW (k)/ot.min ]

73 (99)/6 000

-1

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot.min-1)

125 / 4 000

Akumulátor hybridného motora

–

Prevodovka

6 M/T

Rýchlosti

1,33 Dual VVT‑i

Maximálna rýchlosť (km/h)

175

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

11,7

Spotreba paliva a emisie

1,33 Dual VVT‑i

Mesto (l/100 km)

6,4 / 6,5Δ

Mimo mesta (l/100 km)

4,1 / 4,3Δ

Kombinovaná (l/100 km)

4,9 / 5,1Δ

Emisie CO2, kombinované (g/km)

114 / 119Δ

Emisná norma

Euro 6 W

Objem palivovej nádrže (l)

42

Rozmery a hmotnosti

1,33 Dual VVT‑i

Exteriér – dĺžka / šírka / výška (mm)

3 950 / 1 695 / 1 510

Interiér – dĺžka / šírka / výška (mm)

1 915 / 1 420 / 1 250

Rázvor (mm)

2 510

Rozchod kolies – vpredu (mm)

1 485 / 1 460Δ

Rozchod kolies – vzadu (mm)

1 470 / 1 445Δ

Polomer otáčania – stopový (m)

4,8 / 5,5Δ

Polomer otáčania – obrysový (m)

5,1 / 5,8Δ

Prevádzková hmotnosť (kg)

1 107‑1 117

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg)

1 490

Objem batožinového priestoru (l)

286 (710 so zloženými zadnými sedadlami)

Zavesenie kolies

1,33 Dual VVT‑i

Druh zavesenia predných kolies

MacPherson

Druh zavesenia zadných kolies

torzná priečka

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou.
V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty
emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla,
inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.
Hodnoty sú uvedené pre verzie s 15" kolesami

Δ Hodnoty pre verzie s 16" kolesami

M/T = manuálna prevodovka (Manual Transmission)

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá
v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka
bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo
rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka
bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby,
je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia
počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare
sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel
bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH.

www.toyota.sk

www.toyota.sk/business‑plus

