
Verso



Verso – készüljön fel a családi 
kalandozásokra!
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A Toyota új, dinamikus 
formavilága családbarát 
funkcionalitással párosul.

Formaterv
A hét ülést számtalan 
módon beállíthatja, így 
az utastér rendkívül 
rugalmasan alakítható.

Sokoldalúság
A kívül kompakt, belül  
tágas Verso rengeteg 
tárolási lehetőséget kínál.

Utastér
A Verso a Toyota legmoder- 
nebb technológiáit kínálja,  
például a Toyota Touch & Go 
rendszert vagy a tolatókamerát.

Innováció
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A stílusos családi autó.

Határozott vonalaival és lágy íveivel a Verso kiemelkedik 
a tömegből. Az autó dinamikus megjelenését olyan finom 
részletmegoldások hangsúlyozzák ki, mint az alsó és 
felső hűtőrács elegáns krómdíszítése, vagy a LED nappali 
világítással kiegészített Xenon (HID) fényszórók.

Ki mondta, hogy a praktikus dolgok nem nézhetnek ki jól?

A fotón multireflektoros halogén fényszórókkal és izzós rendszerű nappali világítással felszerelt modell látható.
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Helyezze magát kényelembe!
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Meglepően tágas és kifejezetten kompakt autó.
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 * Active felszereltségi szinttől.
 §  Nem elérhető a Live és Lounge 
  felszereltségű modellekhez.

1. Hideg gondolkodás 
A hűthető felső kesztyűtartó üdítően hűvösen 
tarthatja az italokat.* 

2. Csak diszkréten!
Az utasülés alatti fiók elrejti értékesebb tárgyait 
a kíváncsi tekintetek elől.§

3. Padló alatti tárolóhely
A jól bevált helyen, a középső üléssor előtti 
padló alá épített tárolóhelyen biztonságban 
tudhatja értékeit.

4. Legelöl 
Tágas középkonzol és kényelmes pohártartók – 
hogy a dolgok mindig a keze ügyében legyenek.
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1. A csomagtéri rendező ideális megoldást kínál az apróbb 
tárgyak rejtett tárolására (csak az 5 üléses változathoz).

2. A kiegészítő rakodóhelyen a csomagtér padlója alatt akár 18 
darab 1,5 literes palack is elfér (csak az 7 üléses változathoz).

A sokoldalúság magasiskolája.

Toyota Easy Flat ülésrendszer
A Verso intelligens Toyota Easy Flat rendszere igazán felhasználóbarát. 
A könnyedén átalakítható ülésrendszer számtalan beállítása révén 
autója rendkívül sokoldalúvá válik. Közepes, nagy vagy extra nagy 
csomagtérre van szüksége? Minden megoldható! Ráadásul pillanatok 
alatt, hiszen a könnyen dönthető hátsó ülések lehajtásával egyetlen 
mozdulattal sík padlójú, hatalmas rakteret alakíthat ki.
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Ha minden ülést felállít, a Versóban akár 
heten is teljes kényelemben utazhatnak.

Ha lehajtja a harmadik üléssort, , a Verso 
csomagtere 699 literre nő (a tetőig pakolva)

Másodpercek alatt sík padlójú, 1696 literes 
rakteret (a tetőig pakolva) alakíthat ki, ahol 
még a legterjedelmesebb tárgyak is elférnek.
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Skyview – nyisson családjának ablakot a világra!
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TOYOTA TOUCH & GOTOYOTA TOUCH

Toyota Touch Toyota Touch & Go
A Toyota Touch & Go teljes térképes navigációs rendszert 
kínál online helymeghatározási funkcióval; emellett a beren-
dezés képernyőjén fogadhatja vagy elküldheti SMS-eit, meg-
tekintheti USB-n tárolt fotóit, és számos opcionális alkalma-
zást futtathat, például Twitterezhet, vagy információkat kap-
hat az üzemanyagárakról, az időjárásról és a parkolóhelyekről.

Szórakozás és információ – az innovatív 
technológia minden előnyével.

A hordozható zenelejátszók – például az iPod – csatlakoz- 
tatásával az USB- és aux-bemenettel felszerelt audiorend-
szer érintőképernyőjén az iTunes lemezborítók is megje- 
leníthetők. Telefonhívásait a Bluetooth® kihangosítóval 
kezelheti*, a biztonságos parkolást pedig tolatókamera 
segíti.
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Moduláris fedélzeti szórakoztató rendszer§

is rendelhet a két képernyős nézethez. Az USB és SD-kártya 
csatlakozóval ellátott rendszer DVD, CD, MP3, MP4, WMA és 
DivX-kom-patibilis, és játékkonzolokkal is összeköthető.

* Feltétel: Bluetooth®-képes mobiltelefon. § Tartozékok – további részletek a 27. oldalon. A teljes tartozékkínálatról tájékozódjon helyi Toyota márkakereskedőjénél!

Gondoskodjon családja szórakoztatásáról! A 7 colos képer-
nyő biztonságosan rögzíthető az első ülés háttámlájára 
erősíthető „dokkolóban”.  Opcióként egy második kijelzőt  
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Kalandra vágyik?

A Verso vezetése igazi élmény. Ezt az autót úgy terveztük, hogy Ön élvezhesse a közvetlen 
kormányzás minden örömét, miközben nem érzékelhetők zajok, rezgések vagy más nyers 
hangok (NVH), a merev karosszéria pedig elnyeli és eloszlatja egy esetleges ütközés 
energiáját. A Verso ráadásul olyan fejedelmi rugózást és precíz irányíthatóságot kínál,  
ami már-már meglepő egy egyterűtől.

Tökéletesített aerodinamika, minimális CO₂-kibocsátás és üzemanyag-fogyasztás – a 
Verso kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménye nem csorbítja a dinamikus vezetési 
élményt.
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Motor és váltó Teljesítmény Ü.a.-fogyasztás* CO2-kibocsátás* Gyorsulás Elérhető

1,6 literes benzin
Valvematic      6 M/T

132 LE 6,6 l/100 km 154 g/km 11,7 mp
0–100 km/óra

Live, Active

1,8 literes benzin
Valvematic      6 M/T

147 LE 6,8 l/100 km 158 g/km 10,4 mp
0–100 km/óra

Active, Limited,     
Lounge

1,8 literes benzin
Valvematic      CVT

147 LE 6,8 l/100 km 159 g/km 11,1 mp
0–100 km/óra

Active, Lounge

2,0 literes dízel
D-4D (DPF)       6 M/T

124 LE 4,9 l/100 km 129 g/km 11,3 mp
0–100 km/óra

Live, Active, Limited, 
Lounge

2,2 literes dízel
D-CAT 150         6 A/T

150 LE 6,4 l/100 km 169 g/km 10,1 mp
0–100 km/óra

Active, Lounge

2,2 literes dízel
D-CAT 180         6 M/T

177 LE 5,8 l/100 km 153 g/km 8,7 mp
0–100 km/óra

Active, Lounge

* Kombinált ciklusban.

17



Az ABS meggátolja a kerekek 
blokkolását fékezéskor, míg az 
EBD optimális mértékben osztja 
el a fékerőt az egyes, eltérő 
terhelésű kerekek közt. E két 
rendszer együttesen segíti a 
vezetőt, hogy erős fékezés  
közben is megőrizze uralmát  
a jármű fölött.

Megóvni, ami a legértékesebb

Legyen nyugodt: a Verso élvonalbeli biztonságot kínál. Ez nem 
meglepő, hiszen a 7 légzsák, az Elektronikus Fékerőelosztóval 
(EBD) kiegészített Blokkolásgátló Fékrendszer (ABS), a Kipör-
gésgátló (TRC), a Járműstabilitás-vezérlő+ (VSC+), a Hegyme-
neti Elindulássegítő (HAC) és az Ostorcsapás Jellegű Nyaksé-
rüléseket Mérséklő (WIL) ülésrendszer az alapfelszereltség 
része.

A VSC+ segít megőrizni az autó 
stabilitását és megelőzni a kisod-
ródást éles kanyarokban vagy 
csúszós útfelületen. Ha a rend-
szer megcsúszást érzékel, az 
egyes fékek automatikus működ-
tetésével, illetve a motortelje-
sítmény szabályozásával haladék-
talanul közbelép, és kormányzási 
nyomatékkal könnyíti meg, hogy a 
vezető visszatérjen a helyes ívre.

ABS és EBD VSC+ 
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Verso modellválaszték – külső jellemzők

Live

Főbb jellemzők
 — 16 colos acél keréktárcsák dísztárcsával (6 küllős)
 — Hátsó légterelő
 — Multireflektoros halogén fényszórók 
 — Hazakísérő fény
 — Kombinált hátsó lámpatestek (LED)
 — A karosszéria színére fényezett kilincsek 
 — A karosszéria színére fényezett, elektromosan 

állítható és fűthető külső tükrök

Active

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinten felül)
 — 16 colos, csiszolt felületű könnyűfém keréktárcsák (5 dupla küllős)
 — 17 colos, szürke könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)* 
 — Krómbetétes hűtőrács 
 — Nappali világítás (izzós rendszerű)
 — Első ködlámpa krómkeretben 
 — Behajtható külső visszapillantó tükrök
 — Tolatókamera

* 2,2 D-CAT modellek.
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Limited

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
 — Xenon (HID) fényszórók
 — Nappali világítás (LED rendszerű)
 — Fényszórómosók
 — Parkolásérzékelők elöl-hátul

Lounge

Főbb jellemzők (a Active felszereltségi szinten felül)
 — 17 colos, szürke könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)
 — Sötétített hátsó üvegek
 — Esőérzékelő
 — Szürkületérzékelő
 — Xenon (HID) fényszórók
 — Nappali világítás (LED rendszerű)
 — Fényszórómosók
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Verso modellválaszték – utastér

Live

Főbb jellemzők
 — Sötétszürke szövetkárpit/kék minták
 — Manuális klímaberendezés
 — Különálló hátsó ülések
 — Állítható magasságú vezetőülés
 — Zsebek a vezető- és utasülés háttámláján
 — Elektromos ablakemelők elöl
 — Az audio kezelőszervei a kormánykeréken 
 — 4 hangszóró
 — Rádió és CD-játszó (WMA és MP3 kompatibilis)

Active

Főbb jellemzők (a Live felszereltségi szinten felül)
 — Elektromos ablakemelők elöl és hátul
 — Sötétszürke szövetkárpit/ezüst minták
 — Bőrborítású váltógomb
 — Háromküllős bőrborítású kormánykerék
 — Krómdíszítésű szellőzőnyílások
 — Háttámlából kihajtható asztalok (2. ülés-

sorban)
 — Sebességtartó automatika
 — Állítható sebességhatároló (ASL)   

(kivéve 1,8 Valvematic CVT)

 — Kétzónás, digitális automata 
klímaberendezés

 — Toyota Touch
 — A telefon kezelőszervei a 

kormánykeréken 
 — Bluetooth® telefonkihangosító 

rendszer 
 — Tolatókamera kijelző 
 — 6 hangszóró
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Limited

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinten felül)
 — Fűthető vezető- és utasülés
 — Automatikus fényszóró-magasságállítás és kikapcsolás

Lounge

Főbb jellemzők (a Limited felszereltségi szinten felül)
 — Sötétszürke szövetkárpit/szürke minták/részleges bőrkárpit
 — Intelligens Kulcs Nélküli Nyitási és Indítási rendszer
 — Bőr ajtókárpit krómdíszcsíkkal 
 — Napárnyékolók a hátsó oldalajtókon
 — Fényre sötétedő belső visszapillantó tükör 
 — Bőrborítású kartámasz a konzoldobozon
 — Sötétített üveg: hátsó és hátsó oldalajtókon
 — Állítható magasságú első utasülés
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Tartozékok/kiegészítők

Védelmi csomag, csomagtérhálóval
Minden tartozékot praktikus szempontok szerint alakí-
tottunk ki. A lökhárítóvédő lemez megóvja a fényezést, 
amikor Ön a csomagtartóba pakol, a műanyag csomag-
tértálca a raktér kárpitját védi, a csomagtér háló pedig 
segít rendben tartani a csomagteret.

1. Csomagtértálca
2. Rozsdamentes hátsó lökhárítóvédő lemez
3. Függőleges csomagtér háló

Védelmi csomagA Toyota tartozékcsomagok egyedi megje-
lenést, kiemelkedő értéket és fokozott 
kényelmet kínálnak. Ha további védelemre 
vagy extra stílusra vágyik, e csomagok ízlé-
sesen és hatékonyan egészítik ki autóját –  
és ezzel együtt az Ön életét. 

Az ajtóvédő csíkok, a hátsó lökhárítóvédő lemez és a 
kárpitot védő műanyag tálca segítenek megőrizni a   
Verso kiváló állapotát.

4. Oldalajtó díszlécek 
5. Fekete hátsó lökhárítóvédő lemez (műanyag) 
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Króm csomag 
Az igazi stílus a részletekben rejlik. A krómozott oldaldíszcsíkokkal, 
a kipufogóvéggel és a csomagtérajtó díszléccel a Króm csomag 
látványosan kihangsúlyozza a Verso lendületes vonalvezetését.

6.  Oldaldíszcsík
7. Krómozott csomagtérajtó díszléc 
8. Kipufogóvég
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Tartozékok

1. Krómozott csomagtérajtó díszléc    
A krómozott elem elegánsan kihangsúlyozza a Verso 
dinamikus hátsó részét.

2. Tetőcsomagtartó  
A tetőcsomagtartón számos csomagot szállíthat, 
síléceken és snowboardokon kívül tetőboxot vagy 
kerékpártartót is.

3. Oldalajtó díszlécek  
Megvédi autóját a bosszantó sérülésektől. Fekete és 
fényezett változatban kapható.

4. Oldaldíszcsík
A króm eleganciája egyéni megjelenést biztosít, kihang-
súlyozva az autó kontúrját.

Az eredeti Toyota tartozékok az egyéniségről 
szólnak, és lehetővé teszik, hogy Ön saját 
ízléséhez és családja igényeihez formálhassa 
autóját. Bárhová utazzon is, a Toyota tarto-
zékok segítségével még teljesebbé teheti a 
Verso által nyújtott élményt.

A teljes tartozékkínálatról tájékozódjon helyi Toyota márkakereskedőjénél!
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5. Thermodoboz
Ideális társ a kirándulásokhoz. A Verso 12 voltos csatla-
kozójára kötve melegen vagy hidegen tartja a frissítőket.

8. Moduláris fedélzeti szórakoztató rendszer 
Az utasok kedvenc filmjével vagy legújabb játékaival gyorsan 
repül az idő. Az USB és SD-kártya csatlakozóval ellátott 
rendszer DVD, CD, MP3, MP4, WMA és DivX-kompatibilis, és 
játékkonzolokkal is összeköthető. A távirányítóval és infrás 
fejhallgatóval kiegészített rendszer fő egysége és a 7 colos 
képernyő biztonságosan rögzíthető a háttámla különleges 
dokkolójában. Opcióként egy otthoni adapter, valamint a 
két képernyős nézethez egy második kijelző (DVD-lejátszó 
nélkül) is rendelhető.

6. Velúr textilszőnyeg  
Lágy tapintásával luxust varázsol az utaskabinba, 
miközben védi a padló kárpitozását.

7. Csomagtértálca  
Masszív, magas peremmel ellátott műanyagtálca a   
sár és a kiömlő folyadékok ellen.
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*metálfényezés

Színek

040 Hófehér  070 Gyöngyfehér*  

3R3 Barcelona vörös*  

8Q4 Sötétkék

8T7 Szigetkék*

1H2 Sötétacél*
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209 Éjfekete*  

1F7 Ultraezüst*  1G3 Hamuszürke*  
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Kerekek és kárpitok

16 colos acél keréktárcsák 
dísztárcsával (6 küllős)   
Alapfelszereltség Live 
felszereltségi szinten

16 colos csiszolt könnyűfém 
keréktárcsák (5 dupla küllős)  
Alapfelszereltség Active és 
Limited felszereltségi szinteken

17 colos szürke könnyűfém 
keréktárcsák (10 küllős)
Alapfelszereltség Active (2,2 
D-CAT modellnél) és Lounge 
felszereltségi szinteken
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Sötétszürke szövet/ 
kék mintázatú betét    
Alapfelszereltség LIve 
felszereltségi szinten

Sötétszürke szövet/
ezüst mintázatú betét       
Alapfelszereltség Active és Limited 
felszereltségi szinteken

Sötétszürke szövet/szürke 
mintázatú betét/bőrszegély          
Alapfelszereltség Lounge 
felszereltségi szinten
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1,6 l Valvematic  

6 M/T
1,8 l Valvematic  
6 M/T CVT

2,0 l D-4D (DPF)  
6 M/T

2,2 l D-CAT 150  
6 A/T

2,2 l D-CAT 180  
6 M/T

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (liter/100 km) 6,6 6,8 6,8 4,9 6,4 5,8

Városi (liter/100 km) 8,3 8,7 8,5 5,9 8,0 7,2

Országúti (liter/100 km) 5,6 5,7 5,8 4,4 5,5 5,0

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy 
magasabb oktánszámú)

benzin (95-ös vagy 
magasabb oktánszámú)

gázolaj (48-as vagy 
magasabb cetánszámú)

gázolaj (48-as vagy 
magasabb cetánszámú)

gázolaj (48-as vagy 
magasabb cetánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 60 60 60 55 55 55

Szén-dioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (g/km) 154 158 159 129 169 153

Városi (g/km) 193 204 200 154 211 189

Országúti (g/km) 131 131 135 115 146 132

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro-besorolás Euro 5 F Euro 5 F Euro 5 F Euro 5 J Euro 5 F Euro 5 F

Szén-monoxid, CO (mg/km) 437,5 382,8 371,7 239 47,3 148,8

Szénhidrogének, THC (mg/km) 41,2 29,8 45,1 – – –

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 37,5 26,1 41,1 – – –

Nitrogén-oxidok, NOx (mg/km) 16,1 24,6 9,1 152,5 78 129,3

Szénhidrogének, THC & nitrogén-oxidok, NOx (mg/km) – – – 169,3 82,2 141,7

Részecskék, PM (mg/km) – – – 0,79 1,05 1,31

Zaj (elhaladási) (a  megfelelő direktíva alapján)

(dB(A)) 73 74 73 71,6 72 75

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, 
illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást 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.) is befolyásolja.
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MOTOR 1.6 l Valvematic  
6 M/T

1.8 l Valvematic  
6 M/T, CVT

2.0 l D-4D (DPF)  
6 M/T

2.2 l D-CAT 150  
6 A/T

2.2 l D-CAT 180  
6 M/T

Hengerek száma, elrendezése 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, 
Valvematic

16 szelepes DOHC, 
Valvematic

16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzema-
nyag-befecskendezés

Elektronikus üzema-
nyag-befecskendezés

Közös nyomócsöves, 
piezoelektromos 
befecskendezés

Közös nyomócsöves, 
piezoelektromos 
befecskendezés

Közös nyomócsöves, 
piezoelektromos 
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 1598 1798 1998 2231 2231

Furat x löket (mm x mm) 80,5 x 78,5 80,5 x 88,3 86,0 x 86,0 86,0 x 96,0 86,0 x 96,0

Sűrítési arány 10,7:1 10,5:1 15,8:1 15,7:1 15,7:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 132 147 124 150 177

Legnagyobb teljesítmény (KW) /percenkénti fordulatszám 97/6400 108/6400 91/3600 110/3600 130/3600

Legnagyobb nyomaték (Nm) /percenkénti fordulatszám 160/4400 180/4000 310/1600 – 2400 340/2000 – 2800 400/2000 – 2800

TELJESÍTMÉNY 1.6 l Valvematic  
6 M/T

1.8 l Valvematic  
6 M/T CVT

2.0 l D-4D (DPF)  
6 M/T

2.2 l D-CAT 150  
6 A/T

2.2 l D-CAT 180  
6 M/T

Végsebesség (km/óra) 185 190 185 185 195 210

Gyorsulás 0-100 km/óra (mp) 11,7 10,4 11,1 11,3 10,1 8,7

Légellenállási együttható (Cd) (16 colos kerekek) 0,297 0,297 0,297 0,295 0,303 0,303

Légellenállási együttható (Cd) (17 colos kerekek) 0,305 0,305 0,305 0,303 0,303 0,303

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tömör tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson típusú rugóstag

Hátul Torziós rúd
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Műszaki adatok
MÉRETEK 1.6 l Valvematic  

6 M/T
1.8 l Valvematic  
6 M/T CVT

2.0 l D-4D (DPF)  
6 M/T

2.2 l D-CAT 150  
6 A/T

2.2 l D-CAT 180  
6 M/T

Teljes külső hossz (mm) 4460 4460 4460 4460 4460 4460

Teljes külső szélesség (mm) 1790 1790 1790 1790 1790 1790

Teljes külső magasság (mm) 1620 1620/
1630*

1620/
1630*

1620/
1630*

1630 1630

Nyomtáv (mm) elöl 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Nyomtáv (mm) hátul 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Túlnyúlás elöl (mm) 930 930 930 930 930 930

Túlnyúlás hátul (mm) 750 750 750 750 750 750

Tengelytáv (mm) 2780 2780 2780 2780 2780 2780

Megengedett össztömeg (kg) 2125 2125 2125 2260 2260 2260

Saját tömeg (kg) 1430 -
1525

1430 –
1525

1450 –
1540

1540 –
1640

1585 –
1660

1575-
1660

Fékezett vontatható tömeg (kg) 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 450 450 450 450 450 450

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,4 5,4/5,6* 5,4/5,6* 5,4/5,6* 5,6 5,6

Teljes belső hossz (mm) 1785/ 
2385§

1785/ 
2385§

1785/ 
2385§

1785 –
2385§

1785 –
2385§

1785 –
2385§

Teljes belső szélesség (mm) 1475/ 
1520§

1475/ 
1520§

1475/ 
1520§

1475/ 
1520§

1475/ 
1520§

1475/ 
1520§

Teljes belső magasság (mm) 1260 1260 1260 1260 1260 1260

Csomagtér Hosszúság Szélesség Magasság

7 üléssel (mm) 330 1370 765◊

5 üléssel (mm) 880 1355 855◊

2 üléssel (mm) 1575 1430 1130◊

Csomagtér térfogata (VDA szabvány szerint)

7 üléssel (mm)                                              tetőig / háttámla magasságig 198 / 155

5 üléssel (mm)                                              tetőig / háttámla magasságig 699 / 440

2 üléssel (mm)                                              tetőig / háttámla magasságig 1696 / 1009
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1540 mm

1790 mm

16
20

/1
63

0*
 m

m

2780 mm

4460 mm

1540 mm

1790 mm

750 mm 930 mm

GUMIK ÉS KEREKEK Live Active Limited Lounge

16 colos acél keréktárcsák dísztárcsával (6 küllős)  – – –

16 colos csiszolt könnyűfém keréktárcsák (5 dupla küllős) –   –

17 colos szürke könnyűfém keréktárcsák (10 küllős) – ◊◊ – 

Ideiglenes pótkerék    

 = Alap  = Opció − = Nem választható  
* 17 colos kerekekkel. § 7 üléses modell.    ◊ Kalaptartó nélkül. ◊◊ Alapfelszereltség a 2,2 l D-CAT modellben. 
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Felszereltség
KÜLSŐ Live Active Limited Lounge

Krómozott hűtőrács –   

Hátsó króm díszítés    

Hátsó spoiler    

Skyview panoráma tető –  – 

Esőérzékelő – – – 

Szürkületérzékelő – – – 

Multi-reflektor halogén fényszórók   – –

HID Xenon fényszórók – –  

Nappali fény (normál izzó)   – –

Nappali fény (LED) – –  

Első ködfényszóró    

Krómkeret az első ködlámpák körül –   

Fényszórómosó – –  

Hazakisérő fény    

Hátsó lámpák (LED)    

Hátsó féklámpa (LED)    

Kilincsek : fényezett    

Külső tükrök : fényezett    

Fűtött külső tükrök    

Elektromos külső tükrök    

Elektromosan behajtható külső tükrök –   

Parkolásérzékelők elöl-hátul – –  –

Tolatókamera –   

Esőérzékelős első ablaktörlő – – – 

Szakaszosan változtatható hátsó ablaktörlő    

Szakaszosan változtatható ablaktörlő elöl    –

Tető antenna    

Sötétített üveg: hátsó oldalsó és hátsó – – – 

Zöld, hővisszaverő üvegek    
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KÉNYELEM Live Active Limited Lounge

Intelligens nyitási és indítási rendszer – – – 

Elektromos automata ablakemelő elöl    

Elektromos automata ablakemelő hátul –   

Manuális fényszórómagasság-állítás   – –

Automata fényszórómagasság-állítás – –  

Térképolvasó lámpa elöl    

Térképolvasó lámpa hátul    

Csomagtartó lámpa    

Bőr sebességváltó gomb –   

Ajtókárpit szövet borítással  – – –

Ajtókárpit szövet borítással, króm díszcsíkkal –   –

Ajtókárpit bőr borítással, króm díszcsíkkal – – – 

3 küllős műanyag kormánykerék  – – –

3 küllős bőr kormánykerék –   

Napellenző a vezető és utas oldalon    

Árnyékoló a hátsó oldalajtókon – – – 

Középső kartámasz hátul (2. üléssor)    

Lehajtható asztalkák pohártartóval (2. üléssor) –   

Elektromos szervokormány (EPS)    

Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormány    

Tempomat –   

Állítható sebességhatároló (ASL) – *  *

Elektrokromatikus belső tükör  – – – 

Manuális légkondicionáló  – – –

Kétzónás automata légkondicionáló –   

Hátsó ablak párátlanító    

12 V-os csatlakozó    

12 V-os csatlakozó a hátsó konzolban –   

Indításgátló    

 = Alap  = Opció − = Nem választható * kivéve 1,8 Valvematic CVT 7 üléses modell. 37



Felszereltség
ÜLÉSEK Live Active Limited Lounge

Különálló hátsó ülések    

Hátsó fejtámlák    

Magasságban állítható vezető ülés    

Magasságban állítható első utas ülés – – – 

Ülésfűtés (vezető és utas oldal) – –  

TÁROLÓREKESZEK Live Active Limited Lounge

Dupla kesztyűtartó lámpával    

Hűthető felső kesztyűtartó –   

Szövet borítású kartámasz –   –

Bőr borítású kartámasz – – – 

Csomagtér elválasztó lemez    

Ülés zsebek a vezető és utasoldal háttámlájában    

Pohártartók elöl és hátul    

Ajtózsebek elöl és hátul    

Ülés alatti tároló (utasoldal) –   –

INFO ÉS AUDIO Live Active Limited Lounge

Rádio & CD lejátszó (WMA & MP3 kompatibilitás)  – – –

Toyota Touch –   

Toyota Touch & Go –   –

Toyota Touch & Go Plus – – – 

Audiorendszer kezelőszervei a kormánykeréken    

Telefon kezelőszervei a kormánykeréken –   

Bluetooth® kihangosító –   

Tolatókamera képernyő –   
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INFO ÉS AUDIO Live Active Limited Lounge

4 hangszóró  – – –

6 hangszóró –   

Aux csatlakozó    

USB bemenet    

BIZTONSÁG Live Active Limited Lounge

Aktív 

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD) és 
fékasszisztenssel (BA)    

Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)    

Járműstabilitás-vezérlő Plus (VSC+) + kipörgésgátló (TRC)    

Passzív

SRS légzsákrendszer: 7 légzsák    

Kikapcsolható utaslégzsák    

ISOFIX rögzítési pontok    

Első biztonsági övek: hárompontos rendszer övfeszítővel 
és erőhatárolóval    

Gyerekzár    

Ostorcsapás-nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések    

 = Alap  = Opció − = Nem választható
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Ismerje meg jobban a Verso-ba épített technológiákat!

Szószedet

Esőérzékelő
Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket, és a 
csapadék intenzitásától függően szabályozza a törlési 
intervallumot is.

Nagy intenzítású ívkisüléses (HID) fényszórók
A rendkívül hatékony HID fényszórók több mint kétszer 
olyan erős fényt bocsátanak ki, mint a hagyományos 
halogén lámpák, viszont kevesebb energiát is fogyasz-
tanak. Így Ön nagyobb biztonságban autózhat éjszaka – 
akár rossz időjárás esetén is. E különleges fényszórókhoz 
automatikus szintszabályozás tartozik, hogy ne vakítsák 
el a szembejövőket. 

Szürkületérzékelő
A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső 
fényerőt, és ha szükséges automatikusan felkapcsolja a 
fényszórókat.

Multidrive S (CVT fokozatmentes automata váltó) 
A Multidrive S olyan fejlett automata váltó, amely a 
hagyományos automaták kényelmét a kézi váltó gazda-
ságosságával ötvözi. A még tökéletesebb vezetési élmény 
érdekében sport és hétfokozatú szekvenciális üzemmódot 
is kínál; a fokozatok a kormány mögötti pillangókapcso-
lókkal is válthatók. Az áttételi arányt úgy változtatja, hogy  
a hatékonyság mindig a legkedvezőbb legyen.

Első és hátsó felfüggesztés
A Verso felfüggesztési rendszere kiváló úttartást, stabi-
litást és menetkomfortot biztosít; elöl MacPherson 
rugóstagot, hátul torziós rudas felfüggesztést alkalmaz-
tunk. A tekercsrugók és a lengéscsillapítók pedig kiváló 
egyensúlyt teremtenek az úttartás és az utazási komfort 
közt.

Intelligens nyitási és indítási rendszer
Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási és 
indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs 
megérintésével nyithatja, a motort pedig gombnyo-
mással indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy 
az elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában 
tartja.
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Teljes légzsákrendszer (SRS) – 7 légzsák
Ezt a modellt hét légzsákkal szereltük fel.  
A teljes körű védelmet vezetőoldali térdlégzsák, SRS 
légzsákok a vezető és utasoldalon, az első ülésekhez 
tartozó oldallégzsákok és az utastér teljes hosszában 
felfúvódó SRS függönylégzsákok biztosítják.

Kipörgésgátló (TRC)
Hirtelen gyorsításkor a kerekek elveszíthetik tapadá-
sukat és kipöröghetnek: ezt a TRC azonnal felismeri, 
s automatikusan csökkenti a motor teljesítményét, 
valamint szabályozza a fékerőt, hogy az autó vissza-
nyerje a tapadást.

Előfeszítő és överő-határoló
Az első 3-pontos biztonsági övekbe szerelt előfeszítő és 
överő-határoló csökkenti a mellkasi sérülések esélyét.

Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
A HAC a fékpedál felengedése után még 2 másodper-
cig fenntartja a féknyomást, megakadályozva az autó 
visszagurulását, így Ön a meredek emelkedőkön is 
könnyedén elindulhat. A rendszer a megállás után a 
fékpedál erőteljes lenyomásával aktiválható, miköz- 
ben a váltó valamelyik előremeneti fokozatban van.

ISOFIX rögzítési pontok
A Versóban speciális rögzítési pontokat alakítottunk 
ki – köztük felső bekötési pontot is –, amelyekkel 
biztonságosan és kényelmesen lehet rögzíteni az  
ISOFIX gyermeküléseket (tartozékként vásárolható).

Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések  
A hátulról érkező, alacsonyabb sebességű ütközéseknél 
a WIL rendszerű ülések és az aktív fejtámlák egyszerre 
támasztják meg a fejet és a hátat, hogy megelőzzék az 
ostorcsapás jellegű nyaksérüléseket.
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Időszakos 
teljes 
átvizsgálás   

Alacsony 
fenntartási 
költségek  

Alacsony 
alkatrész- és 
szervizköltség 

Intelligens tervezés
A Verso tervezése és gyártása során ügyeltünk arra, 
hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon. 
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul 
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk 
a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Verso 
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra 
csökkenti a szerviz munkaidőigényét. Mindez a Toyota 
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy 
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja autóját 
optimális üzemi állapotban.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel a  
Verso karbantartási programját. 

A program rendkívül egyszerű, és az Ön kényelmét 
szolgálja. A gyakorlatban – vezetési stílustól és egyéb 
körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilo-
méterenként egyszer (amelyik hamarabb bekövetkezik) 
esedékes a Verso teljes átvizsgálása, míg évente vagy 
15 000 kilométerenként (amelyik hamarabb bekövet-
kezik) egy köztes karbantartás szükséges.

Toyota minőségi szerviz
A Verso-t úgy terveztük, hogy minimálisra szoríthassuk 
le a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókba 
energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen 
cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől 
távol helyeztük el, a gyakran sérülő elemeket pedig 
hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek 
eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a 
sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy 
javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és a 
munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Toyota eredeti alkatrészek

A Verso-ban a Toyota világszerte elismert 
minőségéből és megbízhatóságából fakadó 
magabiztosságot és nyugalmat élvezheti.  
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3tartozék-
garancia3országúti 

segélyszolgálat 

év ◊3átfogó 
garancia  

év év §

Toyota Eurocare 
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, 
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztencia szolgáltatást három éven át. Amennyiben 
problémája támadna Verso gépkocsijával, a Toyota 
Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy 
Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

További biztonság
A Verso védelmi rendszere ellenállt a biztosítótársasá-
gok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, tehát 
magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az 
indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb 
biztosító társaságai.

Toyota tartozékok
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és 
figyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota 
gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön 
Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé 
vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozé-
kot a legszigorúbb teszt alá vetettük, teljes mértékben 
bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. 
Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra  
három év garanciát§ kínálunk.

 * A program pontos feltételeiről kérjük érdeklődjön Toyota  
  márkakereskedőjénél.
 § A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota   
  kereskedőjénél.
 ◊ Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

Toyota garanciák
3 év általános garancia Ez a garancia minden 
rendeltetésszerű használat során jelentkező gyártási és 
összeszerelési hibára kiterjed. Az első évben kilométer-
korlátozás nélkül, azt követően pedig további két évig, 
illetve 100 000 megtett kilométerig érvényes (attól 
függően, hogy melyik feltétel teljesül korábban). 
Amennyiben a Verso garanciális hiba következtében 
működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi  
Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

3 év felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia 
a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba 
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési 
hibára kiterjed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül 
érvényes.

12 év átrozsdásodás elleni garancia kilométer-korlátozás 
nélkül vállalt garancia a karosszéria bármely fémből készült 
elemének (belülről kifelé) átrozsdásodása esetén érvényes 
(a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), amely 
gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza.
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A tervezés során az autó minden egyes 
részletét megvizsgáljuk, hogy a lehe-
tő legkevesebb mértékben terhelje a 
környezetet életciklusa során. Ez az 
aprólékos megközelítés vezet ahhoz, 
hogy egy sor innovatív részlettel 
autóink hozzájáruljanak a környezet 
kíméléséhez.

A Verso környezetre gyakorolt hatása 
(2,0 l - dízelmotorral) az előző dízel 
modellhez képest a teljes életciklusa 
során: 11%-os csökkenés a széndioxid, 
16%-os a nitrogénoxid, 10%-os 
mérséklődés a nem metán alapú 
szénhidrogének, 35%-os a korom-
részecske  és 8%-os csökkenés a 
kibocsátott kénoxid mennyiségében.

Az Ön járművének gyártása során a 
Toyota mindent megtesz annak érde-
kében, hogy mérsékelje a környezet- 
re rótt terhelést. A Toyota Motor 
Manufacturing törökországi üzemé- 
ben 2005 óta 32%-kal csökkentették  
a gyár CO2 kibocsátását. 

Az Ön autójának tervezése Az Ön autójának gyártása

32%

A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb 
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok

Globális vállalatként arra törekszünk, 
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol 
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatá-
sainkra, ezért a Toyota Európa-szerte 
erős képviselettel büszkélkedhet.  
Ennek révén lerövidíthetők a szállítási 
útvonalak, és jelentős időt takaríthatunk 
meg, ami egyaránt hasznos Önnek 
és a környezetnek.

kevesebb
                       CO₂ egy Verso 

gyártásához 1995 óta
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A Toyota mindig arra törekszik, hogy 
a leghatékonyabb és legkevésbé 
környezetszennyező logisztikai és 
szállítási módokat alkalmazzák. 

A járművek és alkatrészek 
eljuttatása Önhöz

Kidolgoztunk egy olyan fenntartható 
kereskedői programot, amely mérsékli 
a károsanyagkibocsátást. Célunk az 
energia-, és a vízfogyasztás, illetve a 
hulladék mennyiségének csökkentése 
a kereskedői tevékenységek során.  
A program mindenre kiterjed, kezdve 
az esővíz visszaforgatásától a hatéko-
nyabb tetőszigetelés alkalmazásán és 
a megújuló forrásból nyert energia 
felhasználásán át egészen a márkake-
reskedéseknél a hatékonyság javítása 
érdekében végzett energia-auditálásig.  

Az Ön autójának értékesítése 
és karbantartása

A Toyota mindig úgy tervezi és gyártja 
modelljeit, hogy szem előtt tart 3 fogal-
mat: csökkentés, visszaforgatás és 
újrahasznosítás.Például, a Verso 95 
százaléka visszaforgatható és újrahasz-
nosítható, minden beépített alkatrészt 
kóddal látunk el, s a négy nehézfémet 
teljesen kiszűrtük a gyártás során 
(összhangban a 2000/53/EC rende-
lettel). Ezenkívül környezetvédelmi 
politikánk értelmében minden Toyota-
tulajdonosnak környezetbarát megoldást 
kínálunk arra, hogy leadja selejtezésre 
váró autóját. Az ezzel kapcsolatos infor-
mációkat megtalálja a www.toyota.hu 
honlapon, vagy lépjen kapcsolatba 
Toyota márkakereskedőjével.

Hol az út vége az Ön autója 
számára? Ha megfelelő módon vezeti az autóját, 

üzemanyagköltsége és az autója által 
kibocsátott szén-dioxid mennyisége 
akár 20-30 százalékkal is csökkenhet.

1.  Távolítson el autójából minden 
fölösleges terhet és szerelje le 
a tetőcsomagtartót.

2.  Tervezze meg útvonalát, ne tegyen 
kitérőket.

3. Rövid utakra ne használja autóját.
4.  Rendszeresen ellenőrizze 

a guminyomást.
5. A kezelési útmutatóban leírtak  
 szerint szervizeltesse autóját.
6. Korábban váltson magasabb  
 sebességfokozatra.
7.  Csak szükség esetén használja 

a légkondicionálót.
8. Kövesse és tartsa a forgalom  
 ritmusát.
9. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha 1 percnél  
 hosszabb ideig várakozik.

Vezessen okosan!

A Toyota azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyre 
tisztább motorokat alkosson. A Toyota Optimal 
Drive révén azonban még ennél is többet értünk el. 
Minden alkatrészt tökéletesítettünk, hogy súlyt és 
helyet takarítsunk meg, csökkentsük a súrlódást, 
vagy egyszerűen csak hatékonyabbá tegyük a motor 

működését. A Toyota Optimal Drive segítségével 
könnyebb, kompaktabb motorok és tökéletesebb 
sebességváltók készülnek. Élvezze az alacsonyabb 
emissziót és a szolidabb fogyasztást – s mindezt 
anélkül, hogy kompromisszumra kényszerülne a 
teljesítmény tekintetében! 

95% %20–30a Verso újra 
felhasználható 

alkatrészeinek aránya üa. és CO2-megtakarítás
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A Toyota számára a minőség 
munkastílus. Semmi sem lehet 
annyira jó, hogy ne lehetne még 
jobbá tenni!
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az 
ábrára és kezdjen el megismerkedni a Verso-val.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők 
eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható 
színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Motor Hungary Kft. a 
prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2013. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem 
jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2013. december. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. • Nyomtatás és kötészet:  Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.

Ha szeretné alaposabban megismerni a Verso-t vagy 
további információkra van szüksége, kérjük keresse 
fel Toyota márkakereskedőjét vagy látogasson el 
honlapunkra: www.toyota.hu


