
Dočasne vypredané. 
O opätovnom spustení predaja 
modelu Vás budeme informovať 
na našich webových stránkach.

 TOYOTA 
 GR YARIS
MODELOVÝ CENNÍK NG20



− 18" zliatinové disky kolies, pneumatiky Dunlop SP Sport MAXX050, 
rozmer 225/40 R18

− Čierne lakované brzdové strmene
− Súprava na opravu pneumatík
− Volič pohonu GR Four 4WD – Normal / Sport / Track
− Aktívne potlačenie hluku
− Strecha z karbónových vlákien (CFRP) s ochranným filmom
− Hliníkové dvere bez rámu a hliníkový kryt motora
− Hliníkové kryty pedálov
− Dvojitý výfuk s difúzorom
− Športové sedadlá GR s čalúnením zo syntetického semišu 

Ultrasuede® v kombinácii s kožou s červeným prešívaním
− Vyhrievané predné sedadlá
− Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
− Zadné sedadlá pre 2 cestujúcich, sklopné, delené 60:40
− Smart Entry & Start - bezkľúčové odomykanie a štartovanie
− LED predné svetlomety
− LED hmlové svetlá
− LED zadné kombinované svetlá
− LED svetlá denného svietenia
− Integrované predné smerové svetlá do svetiel denného svietenia
− Senzor šera
− Automatická klimatizácia (dvojzónová)
− Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
− Zadná parkovacia kamera
− Vyhrievaný multifunkčný kožený volant v dizajne GR
− Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
− Multimediálny systém Toyota Touch® 2 (8" dotyková obrazovka, 

6 reproduktorov, USB, DAB)
− 4,2" multiinformačný TFT displej v prístrojovom štíte
− Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™
− Digtálny rýchlomer a otáčkomer

− Bezpečnostné systémy Toyota Safety Sense 
[Predkolízny bezpečnostný systém s funkciou rozpoznávania 
chodcov a cyklistov (PCS), Adaptívny tempomat (ACC), 
Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA), Rozpoznanie 
dopravných značiek (RSA), Automatické prepínanie diaľkových 
svetiel (AHB), Detekcia únavy vodiča (SWS)]

− Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
− Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, 

sklopné a vyhrievané, lakované v čiernej farbe
− Elektricky ovládané predné okná s ochranou proti privretiu
− Inteligentný stierač predného okna s dažďovým senzorom
− Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
− Prahové lišty dverí
− Predná mriežka chladiča s logom GR
− Logá GR v interiéri vozidla
− Čalúnenie stropu – čierne
− Kožená hlavica radiacej páky
− Kožená rukoväť ručnej brzdy s prešívaním
− 12V zásuvka v stredovom paneli
− Držiak nápojov (2×)
− Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
− Alarm
− Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
− Indikátor radenia prevodových stupňov
− Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
− Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
− Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku 

(ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
− Predný a bočný airbag vodiča a spolujazdca, bočné hlavové 

airbagy vzadu
− Možnosť deaktivácie airbagu spolujazdca
− Upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy

Rok výroby: 2023 Platnosť cenníka od 1. 12. 2022

3-dverový hatchback Dynamic

1.6 Turbo 261k 6st. manuál benzín GR Four 4WD 36 990

Pre informácie o dostupnosti vozidla, prosím, kontaktujte vášho predajcu Toyota.

ZOZNÁMTE SA S VYBRANÝMI PRVKAMI ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)

040 Biela – čistá
Štandardný lak bez príplatku

089 Biela – platinová
Perleťový lak, 790 €

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

219 Čierna – ónyxová
Špeciálny lak, 790 €

3U5 Červená – karmínová
Špeciálny lak, 790 €

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.



Pohonné ústrojenstvo 1.6 Turbo 261 k 6st. manuál benzín
Typ motora Radový trojvalec

Pohon GR four 4WD

Ventilové ústrojenstvo DOHC, 4 ventily

Palivová sústava D4S – priame viacbodové vstrekovanie

Preplňovanie Turbodúchadlo

Zdvihový objem [cm3] 1 618

Vŕtanie × zdvih [mm] 87,5 × 89,7

Kompresný pomer [:1] 10,5

Maximálny výkon [k (kW) / ot. min-1] 261 (192) / 6500

Maximálny krútiaci moment [Nm / ot. min-1] 360 / 4000

Prevodovka 6st. manuálna

Jazdné výkony
Najvyššia rýchlosť [km/h] 230 (s obmedzovačom)

0–100 km/h [s] 5,5

Hmotnostný výkon [kg/kW–kg/k] 6,7–4,9

Podvozok
Predné zavesenie kolies Vzpery McPherson

Zadné zavesenie kolies Dvojité lichobežníky

Riadenie
Riadenie Hrebeňové riadenie, elektrický posilňovač

Min. priemer otáčania (m) 10,8

Brzdy
Vpredu (priemer mm) Ventilované kotúče (356), štvorpiestikové, pevné strmene

Vzadu (priemer mm) Ventilované kotúče (297), dvojpiestikové, pevné strmene

Pneumatiky Dunlop SP Sport MAXX050 / Michelin Pilot Sport 4s**; rozmer 225/40 R18

Spotreba paliva a emisie
Kombinovaná spotreba paliva [l/100 km] 8,2

Kombinované emisie CO2 [g/km] 186

Emisná norma EURO 6 AP

Objem palivovej nádrže [l] 50

Batožinový priestor a hmotnosti
Celková hmotnosť [kg] 1 645

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1 280–1 310

Objem batožinového priestoru [l] 207

Vonkajšie rozmery (mm)
Celková dĺžka 3 995

Celková šírka 1 805

Celková výška 1 455

Rázvor 2 560

Rozchod predných kolies 1 536

Rozchod zadných kolies 1 572

Predný previs 830

Zadný previs 605

** pre paket Sport

PAKET SPORT 5 000 €

– Predný a zadný samosvorný diferenciál (LSD) Torsen
– Nastavenie podvozku pre jazdu na okruhu
– 18“ kované zliatinové disky kolies, pneumatiky Michelin Pilot Sport 4s, 

rozmer 225/40 R18
– Červené lakované brzdové strmene

VOLITEĽNÁ PREDĹŽENÁ ZÁRUKA TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 KM 199 €*

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

OBJAVTE DOSTUPNÉ PAKETY VÝBAV

PAKET VIP 2 750 €

– Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM)
– Projekčný Head up displej
– Prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktormi
– Toyota Touch® 2 s navigáciou Go
– Systém sledovania dopravy za vozidlom (RCTA)
– Predné a zadné parkovacie senzory
– Osvetlenie vstupu do vozidla

(pakety nie sú navzájom kombinovateľné)

SPOZNAJTE TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA



Údaje o spotrebe paliva a emisiáchCO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou 
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). 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.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba 
k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY

DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, 
PREČO SI VYBRAŤ TOYOTU GR YARIS.


