YARIS

PODMANIVO
KRÁSNA

TOYOTA YARIS ZÍSKALA TITUL
AUTO ROKA 2021
Porota zostavená z najlepších
európskych motoristických
novinárov ocenila Yaris ako
najvýnimočnejšie auto uvedené
do predaja v roku 2020.
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DIZ A JN

DIZAJN,
KTORÝ

VÁS UCHVÁTI

Navrhnutá s vášňou, poháňaná túžbou.
Nová Toyota Yaris umocňuje silu okamihu
prostredníctvom expresívneho dizajnu,
ktorý vyjadruje vášeň pre život a lásku k pohybu.
Odvážna a výrazná – so širokým a kompaktným
vzhľadom vynikne na ceste s upokojujúcou silou,
ktorá zvýrazňuje jej agilnú a dynamickú povahu.

ČIERNA FAZUĽA – KUROMAME
Pri návrhu novej Toyoty Yaris
sme sa inšpirovali zaoblenými
krivkami a lesklým povrchom
japonských fazuľových
bôbov kuromame.

DYNAMICKÝ TVAR
A VZHĽAD BÝKA
Nová Toyota Yaris,
inšpirovaná býkom
Mighty Bull, má mohutnú
kinetickú energiu, aby bola
vždy pripravená na akciu.

NAPNUTÁ LÍNIA STRECHY
Neprerušená línia,
ktorá sa tiahne z kapoty a siaha
až k streche, vytvára prirodzený
vrchol smerom k zadnej
časti strechy. Nová Toyota
Yaris má preto vzhľad šprintéra
pripraveného vyraziť.

ZADNÝ NÁRAZNÍK
V TVARE BUMERANGU
Zadný nárazník s dizajnom
bumerangu vytláča zadné
kolesá smerom von a dodáva
vozidlu mohutný, pevný postoj.

KOMPAKTNÁ A DYNAMICKÁ
Ráta sa každý milimeter:
krátke previsy a veľkorysý
rázvor prinášajú priestor tam,
kde je potrebný – vo vnútri.
Mario Majdandzic – hlavný dizajnér exteriéru Toyoty Yaris
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HYBRID

HYBRIDNÝ
ELEKTRICKÝ

POHON

Nová Toyota Yaris predstavuje úplne nový
1,5‑litrový zážihový motor a vylepšený
hybridný systém 4. generácie, ktoré zaisťujú
bezkonkurenčnú kombináciu dynamického
výkonu a skvelej spotreby paliva.
Nový, ľahký lítiovo‑iónový akumulátor
využíva vyše 20‑ročné skúsenosti a dokáže
uchovať ešte viac energie. Samonabíjací
hybrid zároveň dokáže obnoviť viac energie.
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KOKPIT

ZAMERANÁ
NA

VÁS

Od mäkkej prístrojovej dosky až po dizajnové
ukazovatele v štýle ďalekohľadu je každý
detail v novej Toyote Yaris pripravený pre vás
a zaisťuje jednoduché používanie a menší
pohyb očí. Vďaka čistému, minimalistickému
dizajnu môžete mať ruky stále na volante
a očami sledovať cestu, zatiaľ čo kombinácia
nízkej palubnej dosky, kompaktného volantu
a hlboko umiestneného čelného skla
prináša istotu, ktorú môže poskytnúť iba
dokonalá poloha za volantom.
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K VALITA INTERIÉRU

KAŽDODENNÁ

ELEGANCIA
Moderný, príjemný a štýlový interiér novej
Toyoty Yaris kombinuje kvalitné povrchové
materiály a náladové osvetlenie, aby ste
si užili prostredie povzbudzujúce zmysly,
v ktorom nikdy nestratíte chuť zabávať sa.
Od luxusu v podobe vyhrievaného volantu
až po praktický odkladací priestor v prednej
lakťovej opierke* – s novou Toyotou Yaris
môžete mať všetko.

* Dostupné v hybridnej motorizácii.
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1.

2.
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4.

INŠPIRUJÚCE

TECHNOLÓG IE V INTERIÉRI

TECHNOLÓGIE

Nová Toyota Yaris vám prináša najnovšie
technológie. Vďaka minimalistickému dizajnu
a intuitívnej integrácii mobilných zariadení
si môžete naplno vychutnať pripojenie
vášho smartfónu cez Apple CarPlay*
a Android Auto™. K dispozícii sú aj 3D mapy
s bezdrôtovými aktualizáciami a plnofarebný
10" projekčný displej.
1. 10" FAREBNÝ PROJEKČNÝ DISPLEJ
Môžete sa sústrediť na cestu,
pretože základné informácie
sú dostupné už letmým pohľadom.
2. BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA
Bezdrôtové riešenie nabíjania umožňuje
udržiavať zariadenia neustále nabité,
takže môžete ísť ešte ďalej.
3. TOYOTA TOUCH® 2
Prispôsobte si funkcie systému,
skontrolujte údaje o vozidle
a prehrávajte hudbu: So systémom
Toyota Touch® 2 budete mať
veci pod kontrolou.
Informácie o dostupnosti jednotlivých prvkov
nájdete na stránkach s opisom výbav.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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SLUŽBY PRIPOJENIA

JAZDITE

PRIPOJENÍ

VŽDY PRIPOJENÍ,
NIKDY NEZASKOČENÍ
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Vďaka rozširujúcej sa ponuke služieb Connected
v rámci aplikácie MyT sa budete cítiť v spojení
s vaším autom bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.
Plánujte trasy z pohodlia domova, prijímajte servisné
pripomienky na cestách a optimalizujte svoj štýl
jazdy na elektrinu pomocou služby Hybrid coaching,
aby ste znížili svoju spotrebu paliva. MyT vám pomôže
vyťažiť zo života maximum.

SYNCHRONIZOVANÝ ŽIVOT

So systémom Toyota Smart Connect budete mať
pokročilé multimédiá a konektivitu na dosah ruky.
Vďaka novej 9" dotykovej obrazovke s vysokým
rozlíšením je prehrávanie skladieb, prijímanie
telefonátov či prezeranie informácií o jazde
jednoduché, intuitívne a bezpečné. Online
cloudová navigácia s aktuálnymi udalosťami
na cestách vás zbaví stresu pri každodennom
dochádzaní. Vďaka komunitným upozorneniam
na nehody a rýchlostné radary v reálnom
čase, ako aj informáciám o aktuálnej premávke
a aktualizáciám máp online, budú vaše cesty
plynulejšie ako kedykoľvek predtým. A aby ste
sa mohli sústrediť na to, na čom naozaj záleží,
plne farebný 10" head-up displej vám premieta
najdôležitejšie informácie do zorného poľa.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:
www.toyota.sk/majitelia/online-sluzby-myt

V SPOJENÍ VŽDY A VŠADE

Vychutnávať si budete aj slobodu bezdrôtovej
integrácie smartfónov, vrátane Apple CarPlay*
s hlasovým asistentom Siri a Android Auto™
s asistentom Google. Po rýchlom a intuitívnom
pripojení budú vaše obľúbené mobilné aplikácie
ako Spotify, WhatsApp, Google Maps či Waze
dostupné na veľkej dotykovej obrazovke
vášho vozidla. Od prehrávania hudby a telefonovania
až po počúvanie správ sa budete vždy cítiť
v dokonalom súlade s vaším životom.

by Toyota
Dostupné vo výbavách Executive, Selection Style a GR SPORT.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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MOTORY

PODPORTE
SVOJ

VÝKON

Nová Toyota Yaris ponúka na výber tri
zážihové pohonné jednotky: 1,0‑litrový
trojvalec a úplne nový 1,5‑litrový trojvalec,
ktorý je k dispozícii s hybridným pohonom
aj bez neho. Vďaka vysokému krútiacemu
momentu má 1,5‑litrový motor plynulé
a lineárne zrýchlenie. Je dynamický
a pohotový v meste a skvelý na diaľnici.

MOTOR 1.5 L DYNAMIC FORCE
HYBRID E‑CVT
Výkon 116 koní
Spotreba paliva* 3,8–4,9 l/100 km
Emisie CO₂* 85–112 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 9,7 s

MOTOR 1.0 L VVT‑I
BENZÍN 5 M/T
Výkon 72 koní
Spotreba paliva* 5,3–5,6 l/100 km
Emisie CO₂* 121–127 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 14,6 s

MOTOR 1.5 L DYNAMIC FORCE
BENZÍN 6 M/T
Výkon 125 koní
Spotreba paliva* 4,9–5,4 l/100 km
Emisie CO₂* 117–127 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 9,0 s

MOTOR 1.5 L DYNAMIC FORCE
BENZÍN MULTIDRIVE S
Výkon 125 koní
Spotreba paliva* 5,1–5,5 l/100 km
Emisie CO₂* 120–130 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 10,2 s

M/T = manuálna prevodovka
e‑CVT = elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom
Multidrive S = prevodovka s plynule meniteľným prevodom
* V kombinovanom cykle.
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BEZPEČNOSŤ

ZDOKONALENÁ
ÚROVEŇ

BEZPEČNOSTI
Spoločnosť Toyota verí, že bezpečnosť
je právom. Nová Toyota Yaris je preto
najbezpečnejším Yarisom v histórii.
Súčasťou štandardnej výbavy je balík
technológií Toyota Safety Sense
s pokročilým systémom na predchádzanie
kolíziám s núdzovým asistentom
a detekciou chodcov v noci.
Okrem toho, inteligentný tempomat,
ktorý je kombináciou adaptívneho
tempomatu so systémom rozpoznávania
dopravných značiek, automaticky udržiava
predvolenú rýchlosť vozidla a upozorňuje
vodiča na zmenu rýchlostného limitu.
Takže aj keď nemyslíte na bezpečnosť,
môžete si byť istí, že vaša Toyota Yaris áno.

Informácie o dostupnosti jednotlivých prvkov nájdete
na stránkach s opisom výbav.
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
NA PREDCHÁDZANIE KOLÍZIÁM
ZDOKONALENÝ O NÚDZOVÉHO
ASISTENTA RIADENIA
A ASISTENTA PRI ODBOČOVANÍ
NA KRIŽOVATKÁCH
Pokročilý systém na predchádzanie
koliziám využíva kameru
na rozpoznávanie vozidiel,
chodcov a cyklistov. V prípade
rizika kolízie aktivuje brzdového
asistenta alebo asistenta riadenia,
aby sa znížila pravdepodobnosť
a závažnosť nárazu.
ASISTENT UDRŽIAVANIA
VOZIDLA V JAZDNOM PRUHU
Ak vozidlo začne neúmyselne
vychádzať zo stredu jazdného
pruhu, aktivuje sa asistent
riadenia, ktorý upraví jeho smer.
MONITOR MŔTVEHO UHLA (BSM)
Systém upozorní vodiča na všetky
vozidlá, ktoré by mohol prehliadnuť
vo vonkajších spätných zrkadlách.
UPOZORNENIE NA DOPRAVU
ZA VOZIDLOM (RCTA)
Pri cúvaní z parkovacieho miesta
zadné senzory detegujú vozidlá
približujúce sa sprava alebo
zľava. Systém vodiča upozorní
a v prípade potreby aktivuje
brzdy*, aby predišiel kolízii.

* Funkcia brzdenia je dostupná
len pre vozidlá s automatickou
prevodovkou.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
ACTIVE

ČISTÝ DIZAJN PRE
ČISTÉ POTEŠENIE Z JAZDY

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
— 15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s detekciou chodcov cez deň a v noci
a cyklistov cez deň
— Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
s podporou v križovatkách
— Núdzový asistent riadenia
— Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
— Asistent pre udržiavanie vozidla
v jazdnom pruhu (LTA)
— Systém rozpoznávania
dopravných značiek (RSA)
— Systém automatických
diaľkových svetiel (AHB)
— Halogénové projektorové svetlomety
— Multimediálny systém Toyota Touch® 2
so 7" farebnou dotykovou obrazovkou
— Farebný 4,2" multiinformačný TFT displej
— Podpora Android Auto™ a Apple CarPlay*
— Multifunkčný volant
— Manuálna klimatizácia pre konvenčné
verzie / Automatická klimatizácia
pre Hybrid
— Senzor šera
— Elektricky nastaviteľné vyhrievané
spätné zrkadlá
— Diaľkové ovládanie
centrálneho zamykania
— Dojazdové rezervné koleso
(len pre konvenčné motorizácie)
— Služby pripojenia Toyota Connected Car
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
COMFORT

KOMBINÁCIA SKVELÉHO KOMFORTU
A NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FUNKCIÍ
V DOKONALOM BALÍKU.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE ACTIVE)
— Zadná parkovacia kamera
— Predné hmlové svetlá
— Inteligentné stierače predného okna
so senzorom dažďa
— Trojramenný volant obšitý kožou
— Hlavica radiacej páky obšitá kožou
— 4 reproduktory
— Odhlučnené čelné sklo
— Kozmetické zrkadlá v slnečných
clonách pre vodiča a spolujazdca
— Dojazdové rezervné koleso
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA COMFORT
S PAKETMI TECH A STYLE

VÝNIMOČNÝ KOMFORT V KOMBINÁCII
S INTUITÍVNYMI TECHNOLÓGIAMI
A DYCHBERÚCIM DIZAJNOM.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT)
Paket Tech
— Vyhrievané sedadlá vodiča
a spolujazdca
— Elektricky ovládaná bedrová opierka
sedadla vodiča
— Výškovo nastaviteľné sedadlo
spolujazdca
— Vnútorné spätné zrkadlo
s automatickou clonou
— Toyota Touch® 2 – farebná dotyková
obrazovka (8"), 6 reproduktorov
— Elektricky ovládané zadné okná
— Ambientné LED osvetlenie interiéru
Paket Style*
— Bi-LED predné svetlomety
— LED zadné svetlá
— LED hmlové svetlá
— LED predné smerové svetlá integrované
do svetiel denného svietenia
— 16" zliatinove disky kolies
— Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
— Lakovaná predná mriežka
— Digitálny rýchlomer a otáčkomer

* Podmienené objednaním paketu Tech.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
EXECUTIVE

LUXUSNE VYBAVENÁ A DOKONALE
PREPRACOVANÁ: NECH JE KAŽDÁ
CESTA PÔŽITKOM.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT
S PAKETMI TECH A STYLE)
— 17" zliatinové disky kolies
— Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie
a štartovanie
— Automatická klimatizácia (dvojzónová)
s technológiou Nanoe X
— Sivé textilné čalúnenie sedadiel
v kombinácii s béžovou kožou
— Toyota Smart Connect – farebná HD
dotyková obrazovka (9")
— Android Auto™ a Apple CarPlay*
s bezdrôtovým pripojením
— Navigácia Connected s predplatenými
dátami na 4 roky
— Automaticky sklopné vonkajšie
spätné zrkadlá
— Osvetlenie zrkadiel v slnečných clonách
— Exteriérové detaily v saténovom
chrómovom prevedení
— Spodná časť palubnej dosky
v béžovej farbe
VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket VIP
— Parkovacie senzory – predné a zadné
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
— Vyhrievanie volantu¹
— Premietanie informácií o jazde
na čelné sklo (HUD)
— Prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktormi
28

Paket Skyview²
— Panoramatická strecha
— Súprava na opravu pneumatík
— Kozmetické zrkadlá v slnečných
clonách bez osvetlenia

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
¹ Nedostupné s prevodovkou Multidrive S.
² Podmienené objednaním paketu VIP.
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STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
SELECTION STYLE

ZVOĽTE SI SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL,
PRETOŽE PRIEMER VÁS
NIKDY NEUSPOKOJIL.

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT S PAKETMI
TECH A STYLE)
— Dvojfarebné lakovanie karosérie
— 17" zliatinové disky kolies
— Smart Entry & Start – bezkľúčové
odomykanie a štartovanie
— Automaticka klimatizacia (dvojzónová)
s technológiou Nanoe X
— Čierne textilné čalúnenie sedadiel
v kombinácii s kožou
— Toyota Smart Connect – farebná HD
dotyková obrazovka (9")
— Android Auto™ a Apple CarPlay*
s bezdrôtovým pripojením
— Navigácia Connected s predplatenými
dátami na 4 roky
— Automaticky sklopné vonkajšie
spätné zrkadlá
— Osvetlenie zrkadiel v slnečných clonách
— Lišty spodnej časti bočných okien
čierne lakované
— Čierne čalúnenie stropu

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
¹ Nedostupné s prevodovkou Multidrive S.
² Podmienené objednaním paketu VIP.
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Paket Skyview²
— Panoramatická strecha
— Súprava na opravu pneumatík
— Kozmetické zrkadlá v slnečných
clonách bez osvetlenia

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket VIP
— Parkovacie senzory – predné a zadné
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
— Vyhrievanie volantu¹
— Premietanie informácií o jazde
na čelné sklo (HUD)
— Prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktormi
31

STUPNE V ÝBAV Y

VÝBAVA
GR SPORT

ŠPORTOVÁ, DYNAMICKÁ
A PLNÁ ENERGIE.
VYCHUTNAJTE
SI DOBRODRUŽSTVÁ
V MESTE AJ MIMO NEHO.
VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY
(NAVYŠE K VÝBAVE SELECTION STYLE)
— 18" zliatinové disky kolies
— Čierne perforované čalúnenie sedadiel
Alcantara s červeným prešívaním
a logom GR
— Perforovaný kožený volant s logom GR
— Logo GR SPORT na prístrojovom paneli
a štartovacom tlačidle
— Predné prahové lišty dverí s logom
GR SPORT
— Logo GR SPORT na prednej mriežke
a dverách batožinového priestoru
— Difúzor v dizajne GR SPORT
— Matná tmavosivá predná mriežka
v dizajne sieťoviny
— Matné tmavosivé dekóry
v interiéri vozidla
— Červená dekoračná linka medzi
zadnými svetlami
Výbava GR SPORT neobsahuje:
— Automaticky sklopné vonkajšie
spätné zrkadlá
— Elektricky ovládaná bedrová opierka
sedadla vodiča
— Technológia Nanoe X
— Osvetlenie kozmetických zrkadiel
v slnečných clonách

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Paket VIP
— Parkovacie senzory - predné a zadné
— Monitor mŕtveho uhla (BSM)
— Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
— Vyhrievanie volantu
— Premietanie informácií o jazde na čelné sklo (HUD)
— Prémiový audiosystém JBL s 8 reproduktormi
— Automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Paket Skyview*
— Panoramatická strecha
— Súprava na opravu pneumatík

* Podmienené objednaním paketu VIP.
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PRÍSLUŠENST VO

DEFINUJTE
SVOJ ŠTÝL

ZVÝRAZNITE VÁŠ YARIS
PRVKAMI V KORALOVEJ FARBE
ČI KARBÓNOVOM PREVEDENÍ
Inovatívne detaily, vďaka ktorým
môžete jednoducho osviežiť vzhľad
svojho vozidla, sú výrazné, avšak skvele
doplnia dizajn vašej novej Toyoty Yaris.
Nebojte sa odlíšiť.

VYNIKNITE VĎAKA
DIZAJNOVÝM DOPLNKOM
Vyberte si súpravu farebných
a tvarom prispôsobených doplnkov,
ktoré dokonale zvýraznia vašu
novú Toyotu Yaris. Vozidlo tak
získa vzhľad, ktorý nemôžete ignorovať.
Jednoduchým a dostupným
spôsobom môžete získať mohutný,
nízkoprofilový výraz. Zanechajte prvý
dojem, ktorý pretrvá.
HLAVNÉ PRVKY

HLAVNÉ PRVKY

— Súprava koralových
nálepiek vpredu,
vzadu a na bočných stranách
— Kryt zrkadla v koralovej farbe
— Stredová krytka v koralovej farbe
— 17" zliatinové disky kolies –
lesklé čierne

—
—
—
—
—

Ozdobné koralové prvky vpredu a vzadu
Bočné lišty v koralovej farbe
Kryt zrkadla v koralovej farbe
Stredová krytka v koralovej farbe
17" zliatinové disky kolies – lesklé čierne

HLAVNÉ PRVKY
—
—
—
—

Kryt zrkadla v karbónovom prevedení
Bočné lišty v karbónovom prevedení
Zadný spojler v karbónovom prevedení
Lišta dverí batožinového priestoru
v karbónovom prevedení
— 16" zliatinové disky kolies – matné čierne
Karbónová lišta dverí
batožinového prietoru
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HYBRIDNÝ
ŠTÝL
Ochráňte svoju Toyotu Yaris
so štýlovým príslušenstvom –
od prahových líšt na ochranu laku
až po protišmykové textilné rohože
s elegantnými striebornými detailmi.
Podčiarknite hybridný štýl pomocou krytu
na kľúč Hybrid Smart Entry.

PRÍSLUŠENST VO

DOKONALÉ MOŽNOSTI
PREVÁŽANIA NÁKLADU
CHRÓMOVÉ DETAILY

Uzamykateľný strešný nosič
s aerodynamickým dizajnom tvorí skvelý
základ pre širokú škálu príslušenstva
– od boxov pre batožinu a nosičov lyží
až po nosiče na bicykle. Držiak na lyže
a snowboardy je určený na prepravu
až 4 párov lyží alebo 2 snowboardov.
Bezpečné upevňovacie prvky využívajú
gumové profily, ktoré nepoškodia vaše
športové náčinie.

Doplňte prednú mriežku o nápadné
chrómované detaily. Pridajte chrómované
bočné lišty, ktoré hladko splývajú
s bočnou stranou vozidla a majú mohutný
aerodynamický tvar. Zadné chrómované
ozdobné prvky prinášajú jemný dotyk
čistej kvality.

ODNÍMATEĽNÉ
ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Kryt kľúča

Toto odnímateľné ťažné
zariadenie možno
ľahko namontovať,
je uzamykateľné
a má antikorózny povrch.
Ak ho nepoužívate,
možno ho jednoducho
odložiť.

HLAVNÉ PRVKY
— Ozdobné chrómované prvky
vpredu a vzadu
— Bočné chrómované lišty
— 17" brúsené zliatinové disky kolies
– antracitové

Prahové lišty a textilné koberčeky
36
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8W7 Modrá – tmavá§

3U5 Červená – karmínová*

6X1 Bronzová – oxid§

209 Čierna – nočná obloha§

1G3 Sivá – popolavá§

1L0 Strieborná – metalická§

089 Biela – platinová*

040 Biela – čistá

PONUKA
FARIEB
KAROSÉRIE
FARBY

* Perleťový / špeciálny lak.
§

Metalický lak.
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* Perleťový / špeciálny lak.
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§

2RZ Sivá – Dynamic§/
Čierna – nočná obloha§

2SW Červená – koralová*/
Čierna – nočná obloha§

2PU Biela – platinová*/
Čierna – nočná obloha§

2SZ Červená – karmínová*/
Čierna – nočná obloha§

Čierna strecha
209 Čierna –
nočná obloha§

DVOJFAREBNÉ
KOMBINÁCIE
FARBY

Metalický lak.
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DISK Y KOLIES

PONUKA DISKOV KOLIES

15" oceľové disky kolies
s ozdobnými krytmi (8 lúčov)
Štandard pre výbavy Active a Comfort
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16" čierne brúsené zliatinové disky kolies
(5 dvojitých lúčov)
Voliteľné pre výbavu Comfort (paket Style)

17" čierne lesklé zliatinové disky kolies
(5 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Selection Style

17" čierne brúsené zliatinové disky kolies
(10 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Executive

18" brúsené zliatinové disky kolies
s červenými dekórmi (5 dvojitých lúčov)
Štandard pre výbavu GR SPORT
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Č ALÚNENIE SEDADIEL

PONUKA
ČALÚNENIA
SEDADIEL

Čierne látkové čalúnenie
Štandard pre výbavu Active
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Čierne prešívané látkové
čalúnenie so sivými stehmi
Štandard pre
výbavu Comfort

Čierne látkové čalúnenie
v kombinácii s kožou
Štandard pre výbavu
Selection Style

Svetlosivé látkové čalúnenie
v kombinácii s béžovou kožou
Štandard pre výbavu Executive

Čierne perforované čalúnenie
Alcantara GR SPORT s červeným
prešívaním a bočnicami
zo syntetickej kože
Štandard pre výbavu GR SPORT
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TECHNICKÉ ÚDA JE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

SPOTREBA A EMISIE

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Hybrid

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

MOTOR

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín

Benzín

1.5 l Dynamic Force
6 M/T

1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Spotreba paliva – kombinovaný cyklus [l/100km]

3,8–4,9

5,6–5,9

5,3–5,6

5,5–5,7

Kód motora

M15A‑FXE

1KR‑FE

M15A‑FKS

M15A‑FKS

Spotreba paliva – nízka rýchlosť [l/100km]

2,9–3,7

6,3–6,6

7–7,4

7–7,3

Počet valcov

Radový trojvalec

Radový trojvalec

Radový trojvalec

Radový trojvalec

Spotreba paliva – stredná rýchlosť [l/100km]

3,2–3,8

5–5,1

5,1–5,3

5–5,2

Rozvodový mechanizmus

DOHC, 4 ventily

DOHC, 4 ventily

DOHC, 4 ventily

DOHC, 4 ventily

Spotreba paliva – vysoká rýchlosť [l/100km]

3,5–4,4

4,8–5,1

4,6–4,8

4,6–4,9

Systém vstrekovania

Nepriame vstrekovanie

Nepriame vstrekovanie

Priame vstrekovanie

Priame vstrekovanie

Spotreba paliva – veľmi vysoká rýchlosť [l/100km]

5,2–6,5

6,4–6,9

5,4–5,7

5,9–6,2

Zdvihový objem [cm³]

1490

998

1490

1490

Palivo

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín,
najm. 95 oktánov

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

80,5 × 97,6

71,0 × 84,0

80,5 × 97,6

80,5 × 97,6

Kompresný pomer

14,0:1

11,8:1

14,0:1

14,0:1

Maximálny výkon [k]

92

72

125

125

Maximálny výkon [kW/ot. min-1]

68/5500

53/6000

92/6600

92/6600

Objem palivovej nádrže [l]

36

42

42

42

Emisie CO₂ – kombinovaný cyklus [g/km]

87–112

127–134

125–131

128–135

Emisie CO₂ – nízka rýchlosť [g/km]

66–83

142–149

165–173

165–171

Emisie CO₂ – stredná rýchlosť [g/km]

67–85

113–117

119–125

117–123

Emisie CO₂ – vysoká rýchlosť [g/km]

79–99

110–115

108–113

109–115

Emisie CO₂ – veľmi vysoká rýchlosť [g/km]

113–148

145–156

128–134

138–146

Emisná norma

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

EURO 6 AP

Maximálny krútiaci moment [Nm/min ]

120/3600–4800

93/4400

153/4800–5000

153/4800–5000

Maximálny výkon hybridného systému [k]

116

–

–

–

Maximálny výkon hybridného systému [kW]

85

–

–

–

-1

ELEKTRICKÝ MOTOR

AKUMULÁTOR HYBRIDNÉHO POHONU

Emisie oxidu uhoľnatého, CO [mg/km]

148,7

306

243,2

159,7

Typ

Synchrónny motor s permanentným magnetom

Typ

Lítiovo‑iónový

Emisie uhľovodíkov, THC [mg/km]

24,6

33,6

18

14,2

Maximálny výkon [kW]

59

Nominálne napätie [V]

177,6

Emisie uhľovodíkov, NMHC [mg/km]

21,1

30,9

15,4

11,9

Maximálny krútiaci moment [Nm]

141

Kapacita batérie [Ah]

4,3

Emisie oxidov dusíka, NOx [mg/km]

9,5

25,1

8,0

6,7

Emisie pevných častíc [mg/km]

–

–

0,33

0,67

Vonkajšia hladina hluku [dB(A)]

70,0

70,0

72,0

70,0

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ sa merajú v riadenom prostredí za použitia vzorového sériovo vyrábaného vozidla v súlade s požiadavkami novej metodiky merania WLTP
podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a príslušných novelizácií. Pre konkrétne konfigurácie vozidla sa môže spotreba paliva a emisie CO₂ vypočítavať na základe objednanej
voliteľnej výbavy. Hodnoty spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu od nameraných alebo vypočítaných hodnôt líšiť, pretože na spotrebu a emisie CO₂ má vplyv štýl
jazdy a ďalšie aspekty (ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, nahustenie pneumatík, zaťaženie, počet cestujúcich a pod).
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Hybrid
1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

VÝKON

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Maximálna rýchlosť [km/h]

175

160

180

180

0–100 km/h [s]

9,7

14,6

9,0

10,2

Koeficient odporu vzduchu

0,31* / 0,32§

0,32

0,31

0,31

* výbava Executive.

§

výbava Selection Style.
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TECHNICKÉ ÚDA JE

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hybrid

Benzín

Benzín

Benzín

HMOTNOSŤ A ŤAŽNÁ KAPACITA

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

1.0 l VVT‑i
5 M/T

1.5 l Dynamic Force
6 M/T

1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

BATOŽINOVÝ PRIESTOR

Celková hmotnosť [kg]

1615

1470

1555

1555*–1585

Objem batožinového priestoru (po kryt batožinového priestoru) [l]

286

Pohotovostná hmotnosť [kg]

1080–1180

960–1040

1040–1120

1065–1145

Objem batožinového priestoru (pri naložení po strechu so sklopenými zadnými sedadlami) [l]

947

§

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

450

750

850

850

Dĺžka batožinového priestoru (nesklopené zadné sedadlá) [mm]

630

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

450

520

550

550

Šírka batožinového priestoru [mm]

1004

Výška batožinového priestoru [mm]

837

Výška batožinového priestoru [od dna po kryt batožinového priestoru] [mm]

556

1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

ZAVESENIE KOLIES

Benzín

Benzín

1.0 l VVT‑i
5 M/T

1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Vpredu

Vzpery MacPherson

Vzadu

Torzná tyč
Hybrid
1.5 l Hybrid Dynamic Force
e‑CVT

BRZDY

Benzín
1.0 l VVT‑i
5 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
6 M/T

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Benzín
1.5 l Dynamic Force
Multidrive S

Predné

Odvetrávané kotúčové

Odvetrávané kotúčové

Odvetrávané kotúčové

Odvetrávané kotúčové

Zadné

Kotúčové

Bubnové

Bubnové

Bubnové

ROZMERY EXTERIÉRU

ROZMERY INTERIÉRU

Dĺžka [mm]

3940

Dĺžka [mm]

1845

Šírka [mm]

1745

Šírka [mm]

1430

Výška [mm]

1500

Výška [mm]

1190

Rozchod kolies vpredu [mm]

1518 / 1521 / 1531

Rozchod kolies vzadu [mm]

1514 / 1524 / 1528

Predný previs [mm]

790

Zadný previs [mm]

590

Rázvor [mm]

2560

* výbava Comfort.
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§

1500 mm

Hybrid

výbavy Executive a Selection.

◊

1745 mm

RIADENIE
Priemer otáčania [m]

1518–1531 mm

590 mm

2560 mm
3940 mm

790 mm

1514–1528 mm
1745 mm

9,8◊ / 10,4

výbava Active.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

STRATEGICKÝ PLÁN
TOYOTA 2050
A ENVIRONMENTÁLNA
POLITIKA ŽIVOTNÉHO
CYKLU

Toyota má snahu ísť nad rámec
nulových dopadov na životné
prostredie a zanechať svet v lepšom
stave ako predtým. Za týmto
účelom sme si definovali šesť výziev,
ktoré chceme splniť do roku 2050.
Každá z nich je mimoriadne náročná,
sme však odhodlaní dosiahnuť
pozitívny a trvalo udržateľný vplyv
na spoločnosť aj prírodu ako celok.

VÝZVA 1

VÝZVA 2

VÝZVA 3

Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO₂
produkované našimi vozidlami o 90%
(v porovnaní s úrovňou z roku 2010).
Za týmto účelom budeme podporovať
vývoj nových vozidiel s nulovými uhlíkovými
emisiami a urobíme všetko pre to,
aby sme zvýšili záujem o tieto vozidlá
zo strany verejnosti.

Pri realizácii našich projektov sa snažíme,
aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu.
Analyzujeme každý konštrukčný prvok
našich automobilov, aby sme si boli istí,
že v priebehu celého životného cyklu
bude jeho vplyv na životné prostredie,
pokiaľ možno, čo najmenší*.

S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich
výrobných závodoch sa zameriavame
na zdokonaľovanie nami používaných technológií
a prechod na alternatívne zdroje energie.
Sme odhodlaní zvyšovať energetickú efektivitu
našich závodov a používať obnoviteľné
zdroje energie, ako je napr. slnko alebo vietor,
rovnako ako energiu s nízkou uhlíkovou stopou,
napr. z vodíka.

VÝZVA 5

VÝZVA 6

Už 40 rokov pracujeme na opätovnom
spracovaní použitých materiálov.
Vďaka tomu je dnes možné 95% materiálov
z vašej Toyoty recyklovať a opätovne použiť.
Okrem toho ponúkame inovatívne spôsoby
likvidácie vozidiel po tom, čo dôjdu
na koniec svojej životnej cesty.

S cieľom zachovať a zlepšovať našu koexistenciu
s prírodou organizujeme kampane zalesňovania
a vysádzania stromov, pripravujeme ekologické
mestské projekty a ďalšie iniciatívy, či už v rámci
našich vlastných prevádzok alebo aj mimo nich.
Naším cieľom je rozvoj spoločnosti,
ktorú charakterizuje harmonické súžitie
ľudí s prírodou.

NULOVÉ EMISIE CO₂ V NOVÝCH VOZIDLÁCH

VÝZVA 4

MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA
SPOTREBY VODY
S ohľadom na znižovanie spotreby vody
sme v našich výrobných závodoch začali
zachytávať dažďovú vodu. Taktiež sme
vyvinuli technológiu čistenia, aby sme
nami používanú vodu dokázali znova využiť
alebo ju bezpečne vrátiť do miestneho
vodohospodárskeho systému.
Viac informácií o opatreniach,
ktoré Toyota venuje problematike
životného prostredia, nájdete na adrese:
www.toyota.sk/objavte-toyotu/
environmentalna-technologia
alebo sa obráťte na miestneho predajcu
vozidiel Toyota.
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NULOVÉ EMISIE CO₂ POČAS CELÉHO
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU

SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII

* Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách,
bola posúdená a schválená TÜV Rheinland a získala certifikáciu podľa
normy ISO14040/14044.

NULOVÉ EMISIE CO₂ Z NAŠICH TOVÁRNÍ

SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE
V HARMÓNII S PRÍRODOU

Toyota Yaris je vyrábaná v súlade
s najvyššími štandardmi kvality
vo francúzskom závode Toyota Motor
Manufacturing France (TMMF).
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POCIT BEZPEČIA

ÚPLNÝ POKOJ
NA DUŠI S TOYOTOU

SERVISNÝ PROGRAM
PRE HYBRIDNÉ
VOZIDLÁ
Program „Predĺžená starostlivosť
o akumulátor hybridného pohonu“¹ zahŕňa
prehliadku raz ročne alebo každých 15 tis. km
(podľa toho, čo nastane skôr), a to po dobu
až 10 rokov od dátumu registrácie vozidla.

KVALITNÝ SERVIS
TOYOTA
Servisnú údržbovú prehliadku vašej
Toyoty musíte absolvovať najmenej raz
ročne / každých 15 000 km (podľa toho,
čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY
NA ÚDRŽBU TOYOTY
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak,
aby boli minimalizované náklady
na ich údržbu.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO
TOYOTA
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne
a schválené diely, preto si môžete byť istí
najvyššou kvalitou Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou
alebo montážnou¹ chybou v každom novom
vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu
až 3 roky alebo 100 000 km.²

TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia
vďaka bezplatnej asistenčnej službe
Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách,
poskytované počas 3 rokov. Pokiaľ budete
navštevovať autorizovaný servis aj po 3 roku,
bude Vám poskytovaná asistenčná služba
Toyota Eurocare po dobu životnosti
Vášho vozidla.

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO
TOYOTA
Originálne príslušenstvo Toyota bolo
navrhnuté a vyrobené s rovnakým dôrazom
na detail ako celé vozidlo. Na všetky prvky
príslušenstva Toyota zakúpené spoločne
s vozidlom sa vzťahuje záruka 3 roky.²

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk

¹ Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota.
² Okrem toho sa 3-ročná záruka trvanlivosti vzťahuje na lak v akejkoľvek farbe, bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.
Yaris má tiež 12 ročnú záruku na prederavenie karosérie.
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TOYOTA YARIS

PODMANIVO KR ÁSNA

TOYOTA.SK
Všetky prvky vybavenia zobrazené v katalógu sa môžu líšiť podľa zvolenej verzie. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.
Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v publikácii v dobe jej tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch
o vozidle a vybavení sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho
predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail
v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2019 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie
nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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