
TOYOTA
YARIS CROSS

1 200 € 
Zľava až do výšky 1 200 €

25 %

Zľava 25 % na komplety zimných kolies1

BEST EDITION

Modelový rok: 2022; Motorizácia Výbava Štandardná cena Zľava Akciová cena
1.5 Dynamic Force 125 k 6 M/T Comfort Tech 21 490 € 900 € 20 590 €
1.5 Dynamic Force 125 k Multidrive S Comfort Tech 22 990 € 900 € 22 090 €

1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 k e-CVT

Comfort Tech 24 490 € 1 000 € 23 490 €
Executive 27 490 € 1 200 € 26 290 €
Adventure 28 090 € 1 200 € 26 890 €
GR SPORT 28 590 € 1 200 € 27 390 €

1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 k e-CVT
Comfort Tech 26 690 € 1 000 € 25 690 €
Executive 29 690 € 1 200 € 28 490 €
Adventure 30 290 € 1 200 € 29 090 €

Pre výbavu Comfort Tech je dostupný paket STYLE za cenu 1 000 € s DPH, obsah paketu Style nájdete na ďalšej strane.
Pre výbavy Adventure a GR SPORT je dostupný paket VIP za cenu 1 000 € s DPH, obsah paketu VIP nájdete na ďalšej strane.

1 Zľava na komplety zimných kolies platí len pri kúpe nového vozidla.



COMFORT S PAKETOM TECH
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY
• 16" zliatinové disky kolies
• Manuálna klimatizácia (benzín) / automatická 

klimatizácia (hybrid)
• Zadná parkovacia kamera
• Predné a zadné parkovacie senzory
• Hmlové LED svetlá
• Strešné lyžiny
• Vyhrievané predné sedadlá
• Výškovo nastaviteľné predné sedadlá 
• Elektricky ovládaná bedrová opierka 

sedadla vodiča (len hybrid)
• Multimediálny systém Toyota Smart Connect 

s 9" farebnou HD dotykovou obrazovkou 
a 6 reproduktormi

• Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ 
s bezdrôtovým pripojením

• Navigácia Connected s predplatenými dátami 
na 4 roky**

• Farebný 7" multiinformačný TFT displej 
v prístrojovom štíte

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
• Kožený volant a hlavica radiacej páky
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
• Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
• Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
• Svetlé čalúnenie stropu
Voliteľné pakety výbavy:
Paket Style
Obsah paketu Style
• 17" čierne brúsené zliatinové disky kolies
• Bi-LED predné svetlomety
• Zadné LED svetlá
• Predné LED smerové svetlá
• Zadné sekvenčné LED smerové svetlá
• Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
• Ambientné LED osvetlenie interiéru
• Čierne čalúnenie stropu 

EXECUTIVE
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT S PAKETMI 
TECH A STYLE)
• 18" čierne brúsené zliatinové disky kolies
• Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie 

a štartovanie
• Monitor mŕtveho uhla (BSM)
• Upozornenie na dopravu za vozidlom 

s funkciou automatického brzdenia (RCTAB)
• Dvojzónová automatická klimatizácia
• Vyhrievanie volantu
• Odmrazovanie stieračov čelného skla
• Bezdrôtové nabíjanie telefónu 

v stredovom paneli
• Sivohnedé látkové čalúnenie sedadiel 

s čiernymi koženými bočnicami
• Elektricky ovládaná bedrová opierka 

sedadla vodiča (všetky motorizácie)
• Športový tvar predných sedadiel
• Sklopné zadné sedadlá, delenie 40:20:40
• Dvojúrovňová podlaha batožinového priestoru 

s možnosťou rozdelenia v pomere 40:60
• Možnosť dvojfarebného lakovania karosérie
• Svetlé čalúnenie stropu

ADVENTURE
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE EXECUTIVE)
• Dvojfarebné lakovanie karosérie
• Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe
• Predný a zadný nárazník so spodnou ochranou
• 18" čierne lesklé zliatinové disky kolies
• Čierne látkové čalúnenie sedadiel s koženými 

bočnicami a zlatým prešívaním
• Čierne čalúnenie stropu
Voliteľné pakety výbavy:
Paket VIP
Obsah paketu VIP
• Adaptívne svetlomety (AHS)
• Automatické nastavenie skolnu svetlometov
• 10" projekčný head-up displej
• Elektricky otvárateľné dvere batožinového 

priestoru so senzorom na pohyb nohy

GR SPORT
VYBRANÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE ADVENTURE)
• 18" čierne brúsené zliatinové disky kolies 

v dizajne GR SPORT
• Predná mriežka v dizajne sieťoviny 

s logom GR SPORT
• Zadný difúzor a dekór zadného nárazníka 

v dizajne GR SPORT
• Logo GR SPORT na dverách 

batožinového priestoru
• Čierne perforované čalúnenie sedadiel 

Alcantara s červeným prešívaním
• Perforovaný kožený volant s logom GR 

a červeným prešívaním
• Predné prahové lišty dverí s logom GR SPORT
• Logo GR SPORT na prístrojovom paneli 

a štartovacom tlačidle
• Hliníkové pedále
• Predný a zadný nárazník bez spodnej ochrany
Voliteľné pakety výbavy:
Paket VIP
Obsah paketu VIP
• Adaptívne svetlomety (AHS)
• Automatické nastavenie skolnu svetlometov
• 10" projekčný head-up displej
• Elektricky otvárateľné dvere batožinového 

priestoru so senzorom na pohyb nohy

SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ#

# Podrobný prehľad výbav, farieb exteriéru vrátane ceny a interiéru je dostupný v štandardnom zákazníckom cenníku Yaris MY22, ktorý je dostupný na www.toyota.sk.
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
** Hlasové pokyny navigácie v slovenskom jazyku nie sú aktuálne k dispozícii.

1 Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.
Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 18. 5. 2023 do vydania nového cenníka alebo vypredania zásob. Uvedené ceny vrátane 20% DPH su platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. Ponuku nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami. 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, IČ DPH: SK2020453765. Kombinovaná spotreba a emisie: 1.5 Dynamic Force 125 k 6M/T: 5,9 l/100 km, 133–134 g/km; 1.5 Dynamic Force 125 k Multidrive S: 
5,9–6,0 l/100 km, 135 g/km; 1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 k e-CVT: 4,4–5,0 l/100 km, 101–113 g/km; 1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 116 k e-CVT: 4,7–5,1 l/100 km, 106–116 g/km (WLTP).

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %1

16" zliatinové disky kolies

1 300 € 975 €
17" zliatinové disky kolies 18" zliatinové disky kolies

1 850 € 1 388 € 2 000 € 1 500 €


