
Yaris Hybrid



Az új Toyota Yaris Hybrid.    
Kompakt és ötletes – ideális társ     
a városi forgalomban.

* 15 colos acél keréktárcsákkal (175/65R15 abroncsok).   
A képen a Yaris Hybrid Active modell opcionális éjfekete fényezéssel látható.
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TOYOTA TOUCH & GO

Toyota Touch & Go 
Élvezze a teljes térképes 
navigációt,a  tolatókamerát, 
a médiát és a különféle 
alkalmazásokat!

Ügyelünk a részletekre 
Precíziós kivitelezés kifi no-
mult bőr- és krómfelületek-
kel.

Ötletes kialakítás 
Osztályelső térkínálat és 
komfort öt személynek –  
mindez szűk fordulókörrel.

A kategória első full hybridje 
Élvezetes autózás alacsony 
fenntartási költségekkel.

4.7 79 g/km*
kombinált ciklusban

Minden jelenleg futó kompakt városi 
autóénál alacsonyabb CO-kibocsátás
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A Yaris Hybrid fürgeségéhez és izgalmas forma-
tervéhez innovatív technológia párosul.

A képen a Yaris Hybrid Executive látható 
opcionális gyöngyházfehér fényezéssel.
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Hybrid kék minták az egész utastérbenFénykibocsátó diódás (LED) hátsó lámpatest Exkluzív 15 colos könnyűfém keréktárcsák Hybrid váltógomb kék betéttel

Külső jellemzők   
(felszereltségtől függően)
— Speciális Hybrid első lökhárító  

és légbeömlő
— LED-es nappali világítás
— LED-es hátsó lámpatestek
— Különleges Hybrid logók
— 15 colos könnyűfém keréktárcsák

Belső jellemzők   
(felszereltségtől függően)
— Kék mintával díszített üléskárpitok
— Szövet üléskárpit bőr szegéllyel
— Toyota Touch rendszer kék 

háttérvilágítással
— Bőrborítású váltógomb
— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású 

kormánykerék
— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású 

kézifékkar
— Hybrid Rendszer visszajelző
— Intelligens motorindító rendszer
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Motor
1,5 literes hybrid
HSD    e-CVT

Üa. fogyasztás*

3,5 liter*
/100 km

Gyorsulás
12,0 másodperc
0–100 km/h

Elérhető:
Eco, Active, Executive

CO-kibocsátás*

79 g/km**

Teljesítmény
100 LE§

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű * Kombinált ciklusban. ** 15 colos acél keréktárcsákkal (175/65R15 abroncsok) és kombinált ciklusban.
§  A benzin- és elektromotor együttes teljesítménye. A benzinmotor teljesítménye: 75 LE (55 kW/4800 1/perc).

100
LE

3,5
                     /100 km

Ötletes technológiájával, osztályelső fogyasztásával és környezet-
tudatos működésével a Yaris Hybrid most a legmodernebb Yaris.

Kis költséggel fenntartható 
A legmegfi zethetőbb full 
hybrid: kiváló fogyasztás, 
csekély emisszió, alacsony 
fenntartási költségek és 
erős értéktartás.

Élvezetesen gyorsul 
A Yaris Hybrid már alacsony 
fordulatszámon is nagy nyo-
matékot biztosít, így mindig 
simán és dinamikusan gyorsít.

Meglepően halk 
Elektromos üzemmódban 
az autó szinte teljes csend-
ben halad. 

Elképesztően takarékos 
A Yaris Hybrid rendkívül 
hatékony: meglepően keveset 
fogyaszt, ám ez a legkevésbé 
sem megy a teljesítmény 
rovására. 

Üa. fogyasztás* Teljesítmény
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Kategóriája legjobb CO-kibocsátása

79

A képen a Yaris Hybrid Executive látható opcionális gyöngyházfehér fényezéssel látható.

g/km**
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Az innovatív hibrid technológia alapáron jár Önnek. 
A ”kompakt„ nem jelent okvetlenül kompromisszumot.

LED nappali világítás – A fényviszonyoktól függetlenül 
javítja az autó láthatóságát és ezzel együtt a biztonságot.

Hybrid Rendszer visszajelző – Segít az öko-tudatos vezetési 
stílus kialakításában és a fogyasztás optimalizálásában.

Elérhető: 
– A Yaris Hybrid minden felszereltségi szintjén széria.

Elérhető:  
– A Yaris Hybrid minden felszereltségi szintjén széria.
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Az Energia Monitor folyamatosan mutatja az energia-
áramlást, így Ön mindig megtalálja a tökéletes egyensúlyt  
a teljesítmény és a takarékosság között.

EV és ECO üzemmód – Az elektromos hajtással járó 
takarékos és csendes autózáshoz válassza az EV beállítást 
– ha pedig alacsony fogyasztással, mégis lendületes kíván 
haladni, kapcsolja az ECO üzemmódot!

Elérhető:   
– A Yaris Hybrid minden felszereltségi szintjén széria.

Elérhető:  
– Széria az Active és Executive felszereltségi szinten.
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A Yaris Hybrid modellcsalád – külső felszereltség

Főbb jellemzők 
— 15 colos acél keréktárcsák
— Hybrid hűtőmaszk   
— Fekete külső kilincsek
— Fekete külső tükörházak elektromosan állítható 

és fűtött tükrökkel és beépített irányjelzővel
— LED-es nappalifény 
— Egyedi stílusú, fényezett első lökhárító

Főbb jellemzők (a Hybrid Eco felszereltségi szinten felül)
— 15 colos acél Active keréktárcsák
— Első ködfényszóró
— A karosszéria színére fényezett külső kilincsek
— A karosszéria színére fényezett külső tükrök
— A karosszéria színére fényezett lökhárítók
— LED-es kombinált hátsó lámpák    
— Krómozott díszelem a hátsó rendszámtábla felett 

Yaris Hybrid Eco Yaris Hybrid Active 
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Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül) 
— 15 colos könnyűfém keréktárcsák
— Sötétített hátsó oldalüveg

Yaris Hybrid Executive 

A felszereltség teljes ismertetését a 24-27. oldalon olvashatja.
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A Yaris Hybrid modellcsalád – belső felszereltség

Főbb jellemzők 
— Eco sötétszürke szövetkárpit
— Magasságban és hosszirányban 

állítható elektromos szervokormány 
az audiorendszer kezelőszerveivel

— Központizár
— Állítható magasságú vezetőülés
— Elektromos ablakemelők elöl
— Hybrid Rendszer visszajelző
— Eco vezetés kijelző

— EV/ECO kapcsolók
— Rádiós CD-lejátszó 6 hangszóróval, 

aux bemenet a kesztyűtartóban
— Kétzónás automata klímaberendezés
— 7 légzsák
— Be nem kötött első és hátsó bizton-

sági övekre fi gyelmeztető jelzés
— Járműstabilitás-vezérlő (VSC) 

kipörgésgátlóval
— Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)

— Kék mintával díszített sötétszürke 
exkluzív üléskárpitok

— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású 
kormánykerék a telefonrendszer 
kapcsolóival

— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású 
váltógomb és kézifékkar

— Krómhatású belső ajtónyitó és 
díszgyűrűk a légbeömlők körül

— Lágy tapintású műszerfalburkolat

— Távirányítós központizár
— Start gombbal történő motorindítás 
— Bluetooth® telefonkihangosító, 

kormányról vezérelhető
— Toyota Touch 6,1" multifunkciós érin- 

tőképernyő integrált tolatókamerával
— Piperetükör a vezető- és utasoldali 

napellenzőben
— Elektromos ablakemelő elöl és hátul
— USB bemenet

Főbb jellemzők (a Hybrid Eco felszereltségi szinten felül)

Yaris Hybrid Eco Yaris Hybrid Active 
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— Kék öltésekkel díszített, sötétszürke 
üléskárpit bőrszegéllyel

— Kék öltésekkel díszített első kartámasz
— Magasságban állítható utasülés
— Intelligens kulcs rendszer (Smart key)
— Sebességtartó automatika
— Elektrokromatikus, automatikusan 

sötétedő belső tükör

— Prémium hangrendszer 8 hangszóróval
— Esőszenzor
— Szürkületérzékelő
— Hűthető kesztyűtartó
— Lábtérvilágítás

Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül)

Yaris Hybrid Executive

A felszereltség teljes ismertetését a 24-27. oldalon olvashatja.
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Tartozékok

A választás mindig a céltól és a személyi-
ségtől függ. Mindegy, hogy Ön és a Yaris 
Hybrid merre indulnak, az eredeti Toyota 
tartozékok még különlegesebbé teszik  
majd az utazást.

1. Velúr padlószőnyegek luxushangulat és megbíz- 
ható védelem. 

2. Lökhárító sarokvédő elemek elöl-hátul. Fekete 
színben, vagy a karosszéria színére fényezve.   

3. A tetőlégterelő remekül illik az autó aerodinamikus 
vonalvezetéséhez.  

A tartozékok teljes választékáról érdeklődjön helyi Toyota márkakereskedőjénél.
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Válasszon a két tartozékcsomag közül!

A Style csomag azoknak készült, akik 
szeretnék néhány extra dizájnelemmel még 
vonzóbbá varázsolni a Yaris megjelenését.

4. Krómozott díszléc hátul

5. Oldalvédő díszlécek

6. Kipufogóvég

A Hybrid csomag a stílus és a védelem 
hatékony kombinációját kínálja, így könnyen 
saját ízléséhez formálhatja a Yarist.

1. Küszöbdíszlécek Hybrid logóval

2. Hátsó lökhárítóvédő betét (rozsdamentes)

3. Az intelligens kulcs burkolata
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Színvilág: nyolc káprázatos módszer az önkifejezésre.

1G3 Hamuszürke*  

* Metál fényezés.

209 Éjfekete*  

1F7 Ultraezüst*  

8S7 Kvarckék* 
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068 Fehér  

788 Türkíz*  

3N8 Parázsvörös* 

084 Gyöngyházfehér*  
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Keréktárcsák és kárpitok

15 colos acél keréktárcsák    
175/65 R15 Széria az Active 
felszereltségnél

15 colos könnyűfém 
keréktárcsa  
175/65 R15 Opció az Active 
felszereltséghez és széria az 
Executive felszereltségnél

15 colos acél keréktárcsák   
175/65 R15 Széria az Eco 
felszereltségnél
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Sötétszürke üléskárpit    
Széria az Eco felszereltségnél

Kék/sötétszürke üléskárpit 
sötétszürke bőrszegéllyel
Széria az Executive felszereltségnél

Kék/sötétszürke üléskárpit   
Széria az Active felszereltségnél
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 1,5 literes HSD

e-CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (liter/100km) 3,5

Városi (liter/100km) 3,1

Országúti (liter/100km) 3,5

Javasolt üzemanyag benzin (95-ös vagy magasabb oktánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 36

Széndioxid, CO2  (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (g/km) 79

Városi (g/km) 71

Országúti (g/km) 81

Kipufogógázok  (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás Euro 5

Szénmonoxid, CO (mg/km) 196,8

Szénhidrogének, THC (mg/km) 43,5

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 40,4

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 6

Zaj (elhaladási)  (a megfelelő direktíva alapján)

dB(A) 73

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. 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.

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű
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MOTOR 1,5 literes HSD
e-CVT

Motor kód 1NZ-FXE

Elérhető a következő felszereltségi szinteken Hybrid Eco, Hybrid Active, Hybrid Executive

Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC, VVTi 

Üzemanyagellátó rendszer Elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI)

Lökettérfogat (cm3) 1497

Furat x löket (mm x mm) 75,0 x 84,7

Sűrítési arány 13,4:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 75

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz. 55/4800

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.) 111/3600–4400

Hibrid rendszer kombinált teljesítmény (LE) 100

Teljes hibrid rendszer kombinált teljesítmény KW /percenkénti ford.sz. 74/4800

TELJESÍTMÉNY 1,5 literes HSD
e-CVT

Végsebesség (km/óra) 165

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 12,0

Légellenállási együttható 0,286

Kiegészítő információk az akkumulátorról Kiegészítő információk a HSD generátorról

Típus Nikkel-metál hidrid Típus 1LM

Névleges feszültség (V) 144 Legnagyobb feszültség (V) 520

Akkumulátormodulok száma 20 Legnagyobb teljesítmény (kW) 45

Kapacitás (3HR) Ah 6,5 Legnagyobb nyomaték (Nm) 169

FÉKEK 1,5 literes HSD
e-CVT

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Tárcsa
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10

 m
m

1485 mm

1695 mm

2510 mm

3905 mm

810 mm 1470 mm

1695 mm

585 mm

Műszaki adatok
FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Torziós rúd

MÉRETEK Hosszúság Szélesség Magasság

Külső méretek

Teljes (mm) 3905 1695 1510

Nyomtáv (mm) elöl 1485

Nyomtáv (mm) hátul 1470

Túlnyúlás elöl (mm) 810

Túlnyúlás hátul (mm) 585

Tengelytáv (mm) 2510

Fordulókör sugara, gumik (m) 4,7
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MÉRETEK Hosszúság Szélesség Magasság

Belső méretek

Teljes (mm) 1915 1420 1250

Csomagtér

VDA csomagtér térfogata, üléstámlák a helyükön (liter) 286

TÖMEGEK 1,5 literes HSD
e-CVT

Saját tömeg (kg) 1085–1150

Megengedett össztömeg (kg) 1565

GUMIK ÉS KEREKEK Eco Active Executive

15” acél keréktárcsák (175/65 R15) � � –

15” könnyűfém keréktárcsák (175/65 R15) – – �

Gumijavító készlet � – –

Helytakarékos pótkerék – � �

� = Alap − = Nem választható
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Felszereltség
KÜLSŐ Eco Active Executive

Aero (Hybrid) hűtőmaszk � � �

Hátsó spoiler � � �

Karosszéria színére fényezett lökhárítók – � �

Krómozott díszelem a hátsó rendszámtábla felett � � �

Külső tükrök : behajtható, fekete, elektromos és fűtött � – –

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött – � �

LED nappali fény � � �

Izzós hátsó lámpák � – –

LED kombinált hátsó lámpák – � �

Első ködlámpák – � �

Krómozott keret az első ködlámpák körül – – �

Tolatókamera – � �

KÉNYELEM  Eco Active Executive

Start gombbal történő motorindítás – � �

Intelligens nyitási és indítási rendszer – � �

Bőr kormánykerék és sebességváltó gomb kék varrással – � �

Magasságban és mélységben állítható kormánykerék � � �

Tempomat – – �

Kétzónás automata légkondicionáló � � �

Hazakisérő fény � � �

Bőr kézifékkar kék varrással – � �

Lágy tapintású műanyag burkolat a műszerfalon – � �
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KÉNYELEM     Eco Active Executive

Elektromos ablakemelő elöl � – –

Elektromos ablakemelő elöl és hátul – � �

12 V-os csatlakozó � � �

Napellenző piperetükörrel vezető- és utasoldalon – � �

Napellenző megvilágított piperetükörrel vezető- és utasoldalon – – �

Kézi állítású belső tükör � � �

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör  – – �

Kartámasz vezetőülésnél – – �

Lábtérvilágítás – – �

� = Alap � = Opció − = Nem választható
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Felszereltség

ÜLÉSEK Eco Active Executive

Sötétszürke szövet üléskárpit � – –

Kék/sötétszürke szövet üléskárpit – � –

Kék/sötétszürke szövet üléskárpit sötétszürke bőrszegéllyel – – �

Magasságban állítható vezetőülés � � �

Magasságban állítható utasülés – – �

Ülésfűtés � � � 

60/40 arányban dönthető hátsó ülések � � �

TÁROLÓK Eco Active Executive

Térképzsebek az első ajtókban � � �

Utasoldali kesztyűtartó � � �

Utasoldali kesztyűtartó:hűtött és megvilágított – – �

Zsebek az ülések háttámláján (utasoldalon) � � �

Kivehető kalaptartó � � �

Kivehető csomagtér-padló – � �

Pohártartók � � �

� = Alap � = Opció − = Nem választható

MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Eco Active Executive

RDS rádió CD lejátszóval MP3 és WMA dekóderrel, 6 hangszóró � – –

Audiorendszer távirányítója a kormánykeréken � � �

Telefon kezelőszervei a kormányon – � �

Aux csatlakozó � � �

USB bemenet – � �

Hibrid rendszer visszajelző � � �

ECO vezetésre fi gyelmeztető jelzés � � �

Toyota Touch – � �

Toyota Touch & Go navigációs rendszer – � �
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BIZTONSÁG Eco Active Executive

Aktív

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD) � � �

Fékasszisztens (BA) � � �

Jármű stabilitás vezérlő (VSC) � � �

Kipörgésgátló (TRC) � � �

Hegymeneti elindulás-segítő (HAC) � � �

Sebességtartó automatika – – �

Passzív

Minimálisan deformálódó utascella � � �

Nagy szilárdságú karosszériaszerkezet � � �

Oldalütközés védelem az ajtókban � � �

SRS első légzsákok vezető- és utasoldalon � � �

SRS oldallégzsákok vezető- és utasoldalon � � �

SRS függönylégzsákok � � �

SRS térdlégzsák (vezető oldalon) � � �

Utasoldali első légzsák kikapcsolható � � �

Biztonsági övek becsatolására fi gyelmeztető jelzés (elöl és hátul) � � �

Első biztonsági övek: hárompontosak, előfeszítővel és överőhatárolóval � � �

Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések: vezető- és utasoldalon � � �

Gyerekzár � � �

ISOFIX rögzítési pontok � � �

Összecsukló kormányoszlop � � �

VÉDELEM  Eco Active Executive

Indításgátló � � �

Központi zár � � �

Távirányítós központi zár – � �
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Ismerje meg jobban a Yaris Hybrid-be épített technológiákat!

Szószedet

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

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 gombnyomás-
sal indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy az 
elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában tartja.

Szürkületérzékelő
A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső fény-
erőt, és ha szükséges automatikusan felkapcsolja a 
fényszórókat.

Előfeszítő és överő-határoló   
Az első hárompontos ELR biztonsági övekbe szerelt 
előfeszítők és överő-határolók csökkentik 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 Yaris Hybrid-ben speciális rögzítési pontokat alakí-
tottunk ki – köztük az ülés előrebukását megakadályozó 
felső bekötési pontot is -, amelyekkel biztonságosan és 
kényelmesen lehet rögzíteni az ISOFIX gyermekülést, 
ami tartozékként megvásárolható a Toyota márkake-
reskedésekben.
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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.

Teljes légzsákrendszer (SRS)  
Ezt a modellt hét légzsákkal szereltük fel. A teljeskörű 
védelmet vezetőoldali térdlégzsák, SRS légzsákok a ve-
zető és utasoldalon, az első ülésekhez tartozó oldallég-
zsákok és az utastér teljes hosszában felfúvódó SRS 
függönylégzsákok biztosítják.

Járműstabilitás-vezérlő rendszer (VSC)
A VSC automatikusan szabályozza az egyes kerekekre 
jutó féknyomást és a motorteljesítményt, hogy fenn-
tartsa a stabilitást, például éles kanyarvételkor vagy 
csúszós útfelületen megelőzze a jármű kicsúszását.

1,5 l HSD  
Az 1,5 literes Hybrid Synergy Drive® (HSD) hajtómű a 
világ legfejlettebb  full hybrid rendszere. Az alacsony 
üzemanyag-fogyasztás, a csekély CO₂ kibocsátás és a 
dinamikus, csendes vezetés érdekében összehangolja 
az 1,5 literes VVT-i benzinmotor és a két elektromotor 
működését.

e-CVT
Az innovatív, elektronikusan vezérelt, folyamatosan 
változó áttételű váltómű (e-CVT) irányítja az erőforrá-
sokat, a benzin és elektromos motort, kiegyensúlyozott 
és könnyed gyorsítást garantál. Biztosítja az optimális 
működést minden vezetési körülmény között, maximális 
hatékonyságú üzemanyag-fogyasztással.  

Blokkolásgátló (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval 
(EBD)
Az ABS megakadályozza a kerekek blokkolását fékezés-
kor. Az EBD mindezt a fékerő optimális elosztásával 
egészíti ki az egyes kerekek közt, kiegyenlítve az eltérő 
terheléseket. A két rendszer együttes működése haté-
konyan segít Önnek, hogy autóját még erős fékezés 
közben is biztonságosan kormányozhassa.
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Intelligens tervezés 
A Yaris Hybrid 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 Yaris Hybrid technológiája könnyen hozzáférhe-
tő, 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 minőségi szerviz 
Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel a   
Yaris Hybrid karbantartási programját. 

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

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

5 év garancia a hibrid alkotóelemekre A hibrid hajtás-
lánc bizonyos elemeire 5 év vagy 100 000 megtett 
kilométer garanciát nyújtunk (amelyik hamarabb be-
következik).  

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.

A Yaris Hybrid-ban a Toyota világszerte elismert 
minőségéből és megbízhatóságából fakadó 
magabiztosságot és nyugalmat élvezheti.  

Időszakos 
teljes 
átvizsgálás 3átfogó 

garancia

évAlacsony  
fenntartási  
költségek
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Toyota eredeti alkatrészek 
A Yaris Hybrid-et 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 Eurocare 
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint 
40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisz-
tencia szolgáltatást három éven át. Amennyiben prob-
lémája támadna Yaris Hybrid gépkocsijával, a Toyota 
Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy 
Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

További biztonság 
A Yaris Hybrid védelmi rendszere ellenállt a biztosító-
társaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, 
tehát magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót 
és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legna-
gyobb biztosítótársaságai.

Toyota tartozékok 
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és 
fi gyelemmel 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 há-
rom év garanciát§ kínálunk.

 * Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év. 
 § A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota 
kereskedőjénél. 

3tartozék-
garancia3országúti 

segélyszolgálat

év* év§Alacsony 
alkatrész- és 
szervizköltség
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A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb 
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

A tervezés során az autó minden egyes 
részletét megvizsgáljuk, hogy a lehető 
legkisebb mértékben terhelje a környe-
zetet életciklusa során. Ez az aprólékos 
megközelítés vezet ahhoz, hogy egy sor 
innovatív részlettel autóink hozzájárul-
janak a környezet kíméléséhez.

A Yaris Hybrid környezetre gyakorolt 
hatása (1NZ-FXE benzinmotorral) a 
benzines modellhez képest (1NR ben-
zinmotorral) a teljes életciklusa során: 
26%-os csökkenés a széndioxid, 12%-
os a nitrogénoxid, 23%-os mérséklődés 
a nem metán alapú szénhidrogének 
és 12%-os csökkenés a kibocsátott 
kénoxid mennyiségében.

Az Ön járművének gyártása során a 
Toyota mindent megtesz annak érde-
kében, hogy mérsékelje a környezetre 
rótt terhelést. 2002 óta a Toyota fran-
ciaországi üzemében a gyártási folya-
mat során kibocsátotott CO₂ szint  
27%-kal csökkent. 

Az Ön autójának tervezése Az Ön autójának gyártása

27%                      CO
 megtakarítás 

                     minden Yaris 
   építésekor 2002 óta

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 útvona-
lak, és jelentős időt takaríthatunk meg, 
ami egyaránt hasznos Önnek és a 
környezetnek.

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok
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95% Yaris-ának
újra felhasznál-

ható alkatrészeinek aránya

Mindig arra törekszünk, hogy a leghaté-
konyabb és legkevésbé környezetszeny-
nyező logisztikai és szállítási módokat 
alkalmazzuk. 

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 újra-
hasznosítás. Például, a Yaris Hybrid 95 
százaléka visszaforgatott és újrahasz-
nosított anyagokból készül, minden 
beépített alkatrészt kóddal látunk el, s a 
négy nehézfémet teljesen kiszűrtük a 
gyártás során (összhangban a 2000/53/
EC rendelettel). Ezenkívül környezetvé-
delmi politikánk értelmében minden 
Toyota-tulajdonosnak környezetbarát 
megoldást kínálunk arra, hogy leadja 
selejtezésre váró autóját. Az ezzel kap-
csolatos információkat megtalálja a 
www.toyota.hu honlapon, vagy lépjen 
kapcsolatba Toyota márkakereskedő-
jével.

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.

01. Távolítson el minden felesleges súlyt  
 és a tetőcsomagtartót, amennyiben  
 már nincs rá szüksége.
02. Tervezze meg útvonalát, és ne  
 tegyen a kitérőket.
03. Rövid utakra ne használja autóját.
04. Rendszeresen ellenőrizze a  
 guminyomást.
05. A kezelési útmutatóban leírtak  
 szerint szervizeltesse autóját.
06. Gyorsítson lassabban.
07. Csak szükség esetén használja a  
 légkondicionálót.
08. Kövesse, és tartsa a forgalom  
 ritmusát.
09. Tartsa zárva az ablakokat.

Vezessen okosan!

Full hybrid,  abszolút elégedettség - a  Hybrid 
Synergy Drive a Toyota forradalmi full hybrid 
technológiája.  A kiemelkedően csekély üzem-
anyag-fogyasztás, az alacsony CO₂ kibocsátás 
és a dinamikus teljesítmény eléréséhez szükség 

van a két elektromos és az erős 1,5 literes benzin-
motor intelligens kombinációjára - így a rendszer 
vezetés közben mindig a körülményekhez mért 
legoptimálisabb hajtást választja. 

20–30%

üa. és CO-megtakarítás
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A Toyota számára a minőség munkastílus.
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne lehetne 
még jobbá tenni!

A képen a Yaris Hybrid látható opcionális gyöngyház fehér metálfényezéssel.
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Ha szeretné alaposabban megismerni a Yaris Hybrid-et 
vagy további információkra van szüksége, kérjük 
keresse fel Toyota márkakereskedőjét vagy látogasson  
el honlapunkra: www.toyota.hu 

Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára 
és kezdjen el megismerkedni a Yaris Hybrid-del.

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. © 2012. NV Toyota Motor Europe (TME). A kiadvány sem 
egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2012. augusztus. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. • Nyomtatás és 
kötészet: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. 
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