Yaris

Az új, kompakt és sokoldalú Toyota Yaris és
Yaris Hybrid ideális társ a nagyvárosban

* 15 colos acél keréktárcsával (175/65R15-ös gumiabroncs).
A képen Yaris Active felszereltség látható opcionális parázsvörös és Yaris Hybrid Executive opcionális gyöngyházfehér metálfényezéssel.
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4.7

TOYOTA TOUCH & GO

Toyota Touch & Go
Számtalan dolog szolgálja
az Ön kényelmét, köztük a
teljes térképes navigáció, a
tolatókamera, médiarendszer
és különféle alkalmazások.

Ideális méretek
Kompakt tér és komfort öt
személynek – miközben a
fordulókör sugara mindöszsze 4,7 méter.

Ügyelünk a részletekre
Precíz kivitelezés kifinomult
bőr- és krómfelületekkel.

Kategóriájának első full
hybridje
Élvezetes autózás alacsony
fenntartási költségekkel.

79

g/km*

kombinált ciklusban
Minden jelenleg futó kompakt
városi autóénál alacsonyabb
CO₂-kibocsátás.
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Stílust teremt a Yaris Fashion
A Yaris Fashion* igazi városi küllemét a különleges krómozott külső tükrök, ködfényszórókeret és oldaldíszléc,
valamint a könnyűfém keréktárcsák, és a tető vonalvezetésének különleges ívet adó fekete oszlopok határozzák
meg.

A képen Yaris Fashion látható hófehér fényezéssel és dekorvonalakkal.
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Utasterét a középkonzol, sebességváltó gomb és
műszerfal fehér betétei, a Trend üléskárpit, valamint
az okker öltésekkel díszített bőr kormánykerék és
kézifékkar teszik különlegessé.

* Csak 5 ajtós változatban kapható.
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A Yaris Hybrid fürgeségéhez és izgalmas
formatervéhez innovatív technológia párosul.

A képen a Yaris Hybrid Executive látható
opcionális gyöngyházfehér fényezéssel.
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Fénykibocsátó diódás (LED) hátsó lámpatest

Exkluzív 15 colos könnyűfém keréktárcsák

Külső jellemzők
(felszereltségtől függően)
— Speciális Hybrid első lökhárító és
légbeömlő
— LED-es nappali világítás
— LED-es hátsó lámpatestek
— Különleges Hybrid logók

Belső jellemzők
(felszereltségtől függően)
— Kék mintával díszített üléskárpitok
— Szövet üléskárpit bőr szegéllyel
— Toyota Touch rendszer kék háttérvilágítással
— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású
kormánykerék
— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású
kézifékkar
— Hybrid Rendszer visszajelző
— Intelligens motorindító rendszer

Hybrid kék minták az egész utastérben

Hybrid váltógomb kék betéttel
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Minőségi anyagok, aprólékosan kidolgozott részletek

A képen Yaris Trend felszereltség látható.
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Többet látni és hallani – többet felfedezni.		
A technológia, amely megkönnyíti az életét.
Élvezze a Toyota Touch* vagy a Toyota
Touch & Go navigációs rendszer§ páratlan
kényelmét! A könnyen kezelhető érintőképernyőn számtalan szolgáltatást érhet el.

* Széria az Active felszereltségi szinttől

§

1. Minden egy helyen: a 15,5 cm átmérőjű,
színes érintőképernyőn egyaránt kezelheti
a rádiós CD-lejátszót és az USB vagy mini
jack bemeneten át csatlakoztatott külső
médialejátszókat, és megtekintheti az autó
adatait is.

Toyota Touch & Go, opció az Active felszereltségi szinttől.

◊

2. Biztonságosabb a hátramenet, ha tolatókamerát használ. A kijelzőn megjelenített,
éles és színes kép révén elkerülheti a koccanásokat, és könnyebben parkolhat.

Bluetooth® MAP profil szükséges hozzá az Ön mobiltelefonján.

1.

2.

A képen a Yaris Active látható
opcionális türkíz metálfényezéssel.
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3. Bluetooth®-kényelem: a Toyota Touch
rendszerrel nemcsak telefonkihangosítóját,
hanem a tárolt zeneszámok lejátszását
is vezérelheti, sőt SMS-eket§◊ küldhet és
fogadhat.

4. Tervezze meg utazását§ a fejlett és frissíthető műholdas navigációs rendszerrel, amely
a sebességkorlátozásokra és a kamerákra is
figyelmezteti Önt.

4.

3.
5.

Praktikus, sokoldalú és kényelmes. A Yaris
tehetsége számtalan formában nyilvánul meg
A Yaris Hybrid utasterében és csomagtartójában rendelkezésre álló hely szemernyivel
sem kevesebb, mint bármely más Yaris
modellben, ugyanis a Hybrid Synergy Drive
rendszer® helyigénye jelentősen lecsökkent.
* felszereltségtől függően.

1. A 60:40 arányban dönthető hátsó ülések
révén a belső teret egyszerűen, a szállítandó
rakománynak megfelelően alakíthatja át.

A műszaki adatok és a felszereltség részletes ismertetését a 36-43. oldalon olvashatja.

1.

3.

2.

A képen Yaris Hybrid Active látható.
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2. A tágas csomagtér padlója teljesen sík,
alatta pedig kiegészítő tárolótér található,
ahol további csomagokat helyezhet el.
Ráadásul az utastérben is számtalan kisebbnagyobb tárolórekesz áll rendelkezésre.

3. Öt kényelmes ülés – elegendő hely ahhoz,
hogy mindenki, a hátul ülők is kényelmesen
kinyújtózzanak.

4. A kesztyűtartóban mini jack és USB
bemenetek találhatók. Ha ráadásul hűtött
a kesztyűtartója*, az itt elhelyezett dolgok
kellemesen hűsek maradnak.

4.
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Ötletes technológiájával, kategóriaelső fogyasztásával és környezettudatos működésével a 			
Yaris Hybrid a legmodernebb Yaris.

Ü. a.-fogyasztás*

3,5

liter/100 km

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

Teljesítmény§

100
100 lóerő

Élvezetesen gyorsul
A Yaris Hybrid már alacsony
fordulatszámon is nagy nyomatékot ad le, így mindig
könnyed és dinamikusan
gyorsít.

Meglepően halk
Elektromos üzemmódban
az autó szinte tökéletes
csendben halad.

Kis költséggel fenntartható
A legmegfizethetőbb full
hybrid: kiváló fogyasztás,
csekély emisszió, alacsony
fenntartási költségek és
ráadásul még az értékét is
tartja.

* Kombinált ciklusban, 15 colos acél keréktárcsákkal (175/65R15 abroncsok).
§
A benzin- és elektromotor együttes teljesítménye. A benzinmotor teljesítménye: 75 LE (55 kW/4800 1/perc).
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79
Kategóriaelső CO2-kibocsátás

g/km*

A képen a Yaris Hybrid Executive látható opcionális gyöngyházfehér fényezéssel.
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A dinamikus és megbízható motorok
egyszerre kínálják a vezetés élvezetét 		
és a takarékos autózás örömét.

A képen a Yaris Hybrid Active modell opcionális gyöngyházfehér fényezéssel .
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Elérhető az

110 g/km

Gyorsulás
15,3 s

5,4 liter

123 g/km

11,7 s

Minden felszereltségi
szinten

99 LE

5,1 liter

118 g/km

12,3 s

Active, Trend és Fashion
felszereltségi szinteken

1,4 literes dízel

90 LE

3,9 liter

104 g/km

10,8 s

Minden felszereltségi
szinten

1,4 literes dízel

90 LE

4,0 liter

105 g/km

13,2 s

Active felszereltségi
szinteken

3,5 liter**

79 g/km**

11,8 s

Minden Hybrid
felszereltségi szinten

Motor

Teljesítmény

Ü. a. -fogyasztás*

CO2-emisszió*

1,0 literes benzin

69 LE

4,8 liter

1,33 literes benzin

99 LE

1,33 literes benzin

VVT-i 5 M/T

VVT-i 6 M/T

VVT-i CVT

D-4D 6 M/T

D-4D 6 M/M

1,5 literes hybrid

§

HSD e-CVT

100 kilométeren

100 kilométeren

100 kilométeren

100 kilométeren

100 kilométeren

100 LE

◊

100 kilométeren

0–100 km/órára

0–100 km/órára

0–100 km/órára

0–100 km/órára

0–100 km/órára

0–100 km/órára

Eco, Active felszereltségi szinteken

M/T = Manuális váltómű
M/M = Multimode váltómű
CVT = fokozatmentes Multidrive S váltómű
e-CVT = elektronikus vezérlésű, folyamatosan változó áttételű sebességváltó
◊
A benzin- és elektromotor együttes teljesítménye. A benzinmotor teljesítménye: 75 LE (55 kW/4800 1/perc).
				
* Kombinált mérési ciklusban.
** 15 colos acél keréktárcsákkal (175/65R15 abroncsok).
Minden adat az ötajtós, 15 colos keréktárcsákkal szerelt modellváltozatokra vonatkozik; kivéve az 1,0 VVT-i Eco változatot, amihez 14 colos keréktárcsák tartoznak.
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A Toyota számára a biztonság a legfontosabb.				
E szemlélet eredménye a legmagasabb szintű védelem.
1. A blokkolásgátló (ABS) megakadályozza
a kerekek blokkolását fékezéskor.
Az elektronikus fékerőelosztó (EBD)
optimális mértékben osztja el a fékerőt az
egyes kerekek közt, segítve a vezetőt, hogy
meg-őrizze uralmát a jármű fölött.
Hét légzsák

1.

2.
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2. A vészfékasszisztens (BA) érzékeli, ha
Ön vészfékezésre kényszerül, és azonnal
maximális fékerőt biztosít, miközben az 		
ABS is teljes hatékonysággal működhet.

3. A járműstabilitás-vezérlő rendszer (VSC)
automatikusan szabályozza az egyes kerekekre
jutó féknyomást és a motorteljesítményt, hogy
megelőzze a jármű kicsúszását, ha csúszós
útfelületen kanyarodik.

4. A kipörgésgátló (TRC) hirtelen gyorsításkor a motor teljesítményének automatikus
csökkentésével és a fékerő szabályozásával
segíti a tapadás helyreállását.

5. A hegymeneti elindulássegítő (HAC) a
fékpedál felengedése után még 2 másodpercig fenntartja a féknyomást, megakadályozva az autó visszagurulását, így Ön
meredek emelkedőkön is könnyedén tud
elindulni, az autó ugyanis nem gurul vissza.

6. Be nem kötött biztonsági övekre figyelmeztető rendszer – a be nem csatolt első és
hátsó övekre a műszerfalon villogó lámpa,
valamint hangjelzés is figyelmeztet.

3.

4.

5.

6.
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Az innovatív hibrid technológia alapáron jár Önnek.		
A „kompakt” nálunk nem jelent kompromisszumot
LED-es nappali fény – A fényviszonyoktól függetlenül
javítja az autó láthatóságát, és ezzel együtt a biztonságot.

Hibrid rendszer visszajelző – Segít az ökotudatos vezetési
stílus kialakításában és a fogyasztás optimalizálásában.

Elérhető:
– Minden Yaris Hybridben alapfelszereltség.

Elérhető:
– Minden Yaris Hybridben alapfelszereltség.
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EV és ECO üzemmód – Az elektromos hajtással járó takarékos és csendes autózáshoz válassza az EV beállítást, ha
pedig alacsony fogyasztással, mégis lendületesen kíván
haladni, kapcsoljon ECO üzemmódba!

Az Energiamonitor folyamatosan mutatja az energiaáramlást, így Ön mindig megtalálja a tökéletes egyensúlyt a teljesítmény és a takarékosság között.

Elérhető:
– Minden Yaris Hybridben alapfelszereltség.

Elérhető:
– Minden Yaris Hybridben alapfelszereltség.
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A Yaris modellcsalád – külső felszereltség
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Eco

Active

Főbb jellemzők
— 14 colos acél keréktárcsák
— Fekete külső kilincsek
— Elektromosan állítható és fűtött fekete külső visszapillantó
tükrök beépített irányjelzővel
— Fényezett lökhárítók
— Hazakisérő fény

Főbb jellemzők (az Eco felszereltségi szinttől eltérően)
— 15 colos acél keréktárcsák
— A karosszéria színére fényezett külső kilincsek
— A karosszéria színére fényezett külső tükörházak elektromosan
állítható, fűtött tükrökkel és beépített irányjelzővel
— Krómozott díszelemek a hűtőmaszkon és a hátsó rendszámtábla felett

Trend

Fashion

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinttől eltérően)
— 15 colos könnyűfém keréktárcsák
— Krómozott külső tükörházak elektromosan állítható tükrökkel
és beépített irányjelzővel
— Ködfényszóró krómozott kerettel
— Krómozott oldaldíszléc
— Fekete középső és hátsó oszlopok
— Fehér betétes fényszórók (hófehér színű modellnél)*
— Tetőlégterelő

Főbb jellemzők (a Trend felszereltségi szinten felül)
— Esőszenzoros első ablaktörlő
— Exkluzív szürke és okkerszínű külső dekorvonalak**
— Szürkületérzékelő

* Sötétített betétek az ultraezüst fényezéshez.

** Kizárólag Hófehér és Ultraezüst modellekhez.
A műszaki adatok és a felszereltség részletes ismertetését
a 36-43. oldalon olvashatja.
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A Yaris modellcsalád – belső felszereltség
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Eco

Active

Főbb jellemzők
— Eco szövetkárpit
— Állítható magasságú vezetőülés
— Kormányról vezérelhető audio
— Központi zár
— Zseb az első utasülés háttámláján
— Rádiós CD-lejátszó 6 hangszóróval, USB és mini jack bemenettel
— 7 légzsák

Főbb jellemzők (az Eco felszereltségi szinttől eltérően)
— Active szövet üléskárpit, lágy
— Piperetükör a vezető- és utastapintású burkolat a műszerfalon
oldalon
és az ajtópanelek felső részén
— Manuális klímaberendezés
— Bőrborítású kormánykerék az
— Fordulatszámmérő
audiorendszer és a Bluetooth®
— Toyota Touch: 6,1 colos érintőkékezelőszerveivel
pernyő, tolatókamera kijelzője,
— Bőrborítású váltógomb
rádiós CD-lejátszó 6 hangszóró— Távirányítós központi zár
val és Bluetooth® csatlakozással
— Krómhatású díszgyűrűk a
légbeömlők körül

— Figyelmeztetés a be nem kötött
biztonsági övekre
— Magasságban és hosszirányban
állítható elektromos szervokormány
— Elektromos ablakemelő elöl

Trend

Fashion

Főbb jellemzők (az Active felszereltségi szinttől eltérően)
— Trend szövet üléskárpit lágy
— Okkerszínű öltésekkel díszített
tapintású, fehér betétekkel a
bőrborítású sebességváltó gomb
műszerfalon és ajtókárpiton
és fehér elemek a középkonzolon
— Egyedi fekete-fehér műszerek
— Okkerszínű öltésekkel díszített
— Okkerszínű öltésekkel díszített,
bőrborítású kézifékkar
bőrborítású kormánykerék fehér
— Kétzónás automata klímaberenelemekkel
dezés és hűtött kesztyűtartó
— 9 légzsák

Főbb jellemzők (a Trend felszereltségi szinttől eltérően)
— Elektromos ablakemelők hátul
— Elektrokromatikus, automati— Smart Key – Intelligens kulcskusan sötétedő belső tükrök
rendszer
— Exkluzív szürke és okkerszínű
— Sebességtartó automatika
dekorvonalak a kesztyűtartón*
sebességhatárolóval
*kizárólag hófehér és ultraezüst modellekhez
A műszaki adatok és a felszereltség részletes ismertetését
a 36-43. oldalon olvashatja.
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A Yaris Hybrid modellcsalád – külső felszereltség
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Yaris Hybrid Eco

Yaris Hybrid Active

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
— LED-es kombinált hátsó lámpák
— Krómozott díszelem a hátsó rendszámtábla felett

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

A műszaki adatok és a felszereltség részletes ismertetését a 36-43. oldalon olvashatja.
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A Yaris Hybrid modellcsalád – belső felszereltség

Yaris Hybrid Eco
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
28

Yaris Hybrid Active
— EV/ECO kapcsolók
— Rádiós CD-lejátszó 6 hangszóróval,
aux bemenet a kesztyűtartóban
— Kétzónás automata klímaberendezés
— 7 légzsák
— Be nem kötött első és hátsó biztonsági övekre figyelmeztető jelzés
— Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
kipörgésgátlóval
— Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)

Főbb jellemzők (a Hybrid Eco felszereltségi szinten felül)
— Kék mintával díszített sötétszürke
— Távirányítós központizár
exkluzív üléskárpitok
— Start gombbal történő motorindítás
— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású
— Bluetooth® telefonkihangosító,
kormánykerék a telefonrendszer
kormányról vezérelhető
kapcsolóival
— Toyota Touch 6,1" multifunkciós érin— Kék öltésekkel díszített, bőrborítású
tőképernyő integrált tolatókamerával
váltógomb és kézifékkar
— Piperetükör a vezető- és utasoldali
— Krómhatású belső ajtónyitó és
napellenzőben
díszgyűrűk a légbeömlők körül
— Elektromos ablakemelő elöl és hátul
— Lágy tapintású műszerfalburkolat
— USB bemenet

Yaris Hybrid Executive
Főbb jellemzők (a Hybrid Active felszereltségi szinten felül)
— Kék öltésekkel díszített, sötétszürke
— Prémium hangrendszer 8 hangszóróval
üléskárpit bőrszegéllyel
— Esőszenzor
— Kék öltésekkel díszített első kartámasz
— Szürkületérzékelő
— Magasságban állítható utasülés
— Hűthető kesztyűtartó
— Intelligens kulcs rendszer (Smart key)
— Lábtérvilágítás
— Sebességtartó automatika
— Elektrokromatikus, automatikusan
sötétedő belső tükör
A műszaki adatok és a felszereltség részletes ismertetését a 36-43. oldalon olvashatja.
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Tartozékok
Kifejezetten funkcionális és egyedi tartozékaink között megtalálja azokat, amelyekkel
személyre szabhatja autóját. Bárhová is
viszi Önt és a Yarist az élet, az eredeti Toyota
tartozékokkal minden út élménnyé válik!

1. A textilszőnyeg megbízhatóan védi az eredeti
padlóborítást.

3. A tetőlégterelő tökéletesen illeszkedik autója
áramvonalas formájához.

2. A lökhárítósarok-védő elöl és hátul is véd. Fekete
színben kapható, de az autó színére is fényezhető.

4. A hátsó kerékpártartóval 2 kerékpár szállítása is
biztonságos.

Toyota márkakereskedője örömmel tájékoztatja a teljes tartozékkínálatról.
1.

3.

2.

4.
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Válasszon a három tartozékcsomag közül!
A személyre szabott hibrid Stílus tartozékcsomagban ötvöződik a védelem és
az igazi stílus.

A személyre szabott Stílus tartozékcsomag választásával nemcsak óvja, hanem
egyedivé is alakíthatja autóját.

A Védelmi csomag olyan kiegészítőket kínál,
amelyek megvédik autója fényezését és a
csomagtartót a bosszantó sérülésektől.

1. Küszöbvédő HYBRID logóval		

4. Alumínium küszöbdíszléc (első ajtókhoz)

7. Oldalvédőcsík

2. Hátsó lökhárítóvédő (rozsdamentes acél)

5. Króm díszcsík a csomagtérajtóhoz

8. Csomagtértálca

3. Smart kulcsburkolat HSD logoval

6. Króm oldalcsík szett

9. Védőlemez a hátsó lökhárítón

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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Karosszériaszínek: tíz káprázatos
módja az önkifejezésnek.

1G3 Hamuszürke*

1F7 Ultraezüst*

209 Éjfekete*

3P0 Tűzpiros§

* Metálfényezés.
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** Kizárólag a Yaris Hybrid modellekhez választható.

8S7 Kvarckék*

§

Nem választható a Yaris Hybrid modellekhez.

040 Hófehér

788 Türkiz*

3N8 Parázsvörös*

9AF Titokzatos kék*§

084 Gyöngyházfehér* **
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Keréktárcsák és kárpitok – mutatós opciók

14” acél keréktárcsák
Széria az Eco felszereltségnél

15” acél keréktárcsák
Széria a Hybrid Eco
felszereltségnél

15” acél keréktárcsák
Széria a Hybrid Active
felszereltségnél
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15” acél keréktárcsák
Széria az Active
felszereltségnél

15” könnyűfém keréktárcsák
Opcionális az Active és Hybrid Active
modellnél, széria a Trend, Fashion és
Hybrid Executive felszereltségnél

Sötétszürke szövet
Széria az Eco and Hybrid Eco
felszereltségnél

Sötétszürke/szürke szövet
Széria az Active felszereltségnél

Fekete szövet/lágy tapintású
fehér betétekkel
Széria a Fashion dekorációs felszereltségnél (kizárólag hófehér és
ultraezüst modellhez rendelhető)

Kék/sötétszürke szövet
Széria a Hybrid Active
felszereltségnél

Kék/sötétszürke szövet/
sötétszürke bőrszegéllyel
Széria a Hybrid Executive
felszereltségnél

Fekete szövet/lágy tapintású
fehér betétekkel
Széria a Trend és Fashion
felszereltségnél
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Műszaki adatok
1,5 literes HSD
e-CVT

1,0 literes VVT-i
5 M/T

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T
CVT

1,4 literes D-4D 90
6 M/T
6 M/M

Vegyes (liter/100km)

3,5

4,8

5,4

5,1

3,9

4,0

Városi (liter/100km)

3,1

5,7

6,8

6,2

4,8

4,8

Országúti (liter/100km)

3,5

4,2

4,5

4,5

3,5

3,5

Javasolt üzemanyag

benzin (95-ös vagy magasabb
oktánszámú)

benzin (95-ös vagy magasabb
oktánszámú)

benzin (95-ös vagy magasabb
oktánszámú)

gázolaj (48-as vagy magasabb
cetánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter)
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42

42

42

42

42

Vegyes (g/km)

79

110

123

118

104

105

Városi (g/km)

71

131

155

144

126

125

Országúti (g/km)

81

97

105

103

91

93

Euro besorolás

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Szénmonoxid, CO (mg/km)

196,8

398,8

256,5

239,8

192,9

138,7

Szénhidrogének, THC (mg/km)

43,5

34,1

32,7

40,1

–

–

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

40,4

31,7

29,9

37,9

–

–

Nitrogénoxidok, Nox (mg/km)

6

20,8

26,9

8

141,1

130,8

Szénhidrogének, THC és Nitrogénoxidok, NOx (g/km)

–

–

–

–

151,1

138,7

Korom, PM (g/km)

–

–

–

–

1,1

0,88

73

72

74

74

69

70

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Széndioxid, CO2 (a megfelelő direktíva alapján)

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Zaj (elhaladási) (a megfelelő direktíva alapján)
dB(A)

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási 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.
M/T = Manuális váltómű
M/M = Multimode váltómű
CVT = Multidrive S
◊
15” acél keréktárcsával (175/65R15).
A benzin- és elektromotor együttes teljesítménye. A benzinmotor teljesítménye: 75 LE (55 kW/4800 1/perc).
** Felszereltségtől és piactól függően.
Minden adat az ötajtós, 15 colos keréktárcsákkal szerelt modellváltozatokra vonatkozik, kivéve az 1.0 VVT-i Eco változatot, amihez 14 colos keréktárcsák tartoznak.
§
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MOTOR

1,5 literes HSD
e-CVT

1,0 literes VVT-i
5 M/T

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T
CVT

1,4 literes D-4D 90
6 M/T
6 M/M

Motor kód

1NZ-FXE

1KR-FE

1NR-FE

1ND-TV

Elérhető a következő felszereltségi szinteken

Hybrid Eco, Hybrid Active,
Hybrid Executive

Eco, Active

Mindegyik

Hengerek száma

4, soros

3, soros

4, soros

4, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC, VVTi

12 szelepes DOHC, VVT-i

16 szelepes DOHC, Dual VVT-i

8 szelepes SOHC

Üzemanyagellátó rendszer

Elektronikus üzemanyagbefecskendezés

Elektronikus üzemanyagbefecskendezés

Elektronikus üzemanyagbefecskendezés

Közös nyomócsöves, közvetlen
üzemanyag-befecskendezés

Active, Trend,
Fashion

Mindegyik

Lökettérfogat (cm3)

1497

998

1329

1364

Furat x löket (mm x mm)

75,0 x 84,7

71,0 x 84,0

72,5 x 80,5

73,0 x 81,5

Sűrítési arány

13,4:1

11,0:1

11,5:1

16,5:1

Active

Legnagyobb teljesítmény LE (KW /percenkénti fordulatszám)

100 LE (74/4800)

69 LE (51/6000)

99 LE (73/6000)

90 LE (66/3800)

Legnagyobb nyomaték (Nm /percenkénti fordulatszám)

111/3600–4400

93/3600

125/4000

205/1800–2800

TELJESÍTMÉNY

1,5 literes HSD
e-CVT

1,0 literes VVT-i
5 M/T

1,33 literes Dual VVT-i
6 M/T*
CVT*

1,4 literes D-4D 90
6 M/T
6 M/M§

Végsebesség (km/óra)

165

155

175

175

175

175

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

11,8

15,3

11,7

12,3

10,8

13,2

Légellenállási együttható

0,286

0,287

0,287

0,287

0,287

0,287

◊

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

1,0 literes VVT-i

1,33 literes Dual VVT-i

1,4 literes D-4D 90

Elöl

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hűtött tárcsa

Hátul

Tárcsa

Dob/Tárcsa (VSC esetén)

Dob/Tárcsa (VSC esetén)

Dob**
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Műszaki adatok
FELFÜGGESZTÉS
Elöl

MacPherson rugóstag

Hátul

Torziós rúd

MÉRETEK

Hosszúság

Szélesség

3885–3905*

1695

Magasság

Külső méretek
Teljes (mm)

1510

Nyomtáv (mm) elöl

1460 § –1485

Nyomtáv (mm) hátul

1445§ –1470

Túlnyúlás elöl (mm)

790–810*

Túlnyúlás hátul (mm)

585

Tengelytáv (mm)

2510
4,7◊/4,8**/5,6

1510 mm

Fordulókör sugara, gumik (m)

1460§ –1485 mm
1695 mm
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585 mm

2510 mm
3885–3905* mm

790–810* mm

1445§ –1470 mm
1695 mm

MÉRETEK

Hosszúság

Szélesség

Magasság

1915

1420

1250

Belső méretek
Teljes (mm)
Csomagtér
VDA csomagtér térfogata, üléstámlák a helyükön (liter)

286

TÖMEGEK

1,5 literes HSD
e-CVT

1,0 literes VVT-i
5 M/T

1,33 literes Dual VVT-i
CVT
6 M/T◊

1,4 literes D-4D 90
6 M/T
6 M/M

Saját tömeg (kg)

1085–1150

960–1025

1005–1065

1015–1075

1045–1115

1050–1120

Megengedett össztömeg (kg)

1565

1430

1470

1480

1525

1530

GUMIK ÉS KEREKEK***

Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid
Active

Hybrid
Executive

14 colos acél keréktárcsák; 175/70R14 abroncsok



–

–

–

–

–

–

15 colos acél keréktárcsák; 175/65R15 abroncsok

–



–









15 colos könnyűfém keréktárcsák; 175/65R15 abroncsok







–







Helytakarékos pótkerék

–







–





Defektjavító készlet



–

–

–



–

–

− = Nem választható
 = Opció
M/T = Manuális váltómű
 = Alap
§
◊
Kézi váltóval.
14” kerekekkel.
** 15” kerekekkel.
* Yaris Hybrid.

M/M = Multimode váltómű
M/D S = Multidrive S
*** További részletekért lapozzon a 34. oldalra.
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Felszereltség
KÜLSŐ

Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
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

–

–





–

–



Sötétített hátsó oldalüveg

–

–

–

–

–

–



Tolatókamera

–







–
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Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
Executive

Start gombbal történő motorindítás

–

–

–









Elektromos szervokormány















Műanyag kormánykerék és váltógomb



–

–

–



–

–

Bőrborítású kormánykerék és váltógomb

–



 (okker színű
varrással)

 (okker színű
varrással)

–

 (kék színű
varrással)

 (kék színű
varrással)

KÉNYELEM

Magasságban és mélységben állítható kormánykerék















Tempomat sebességhatárolóval

–

–

–



–

–



Fordulatszámmérő

–







–

–

–

Manuális klímaberendezés légszűrő betéttel





–

–

–

–

–

Automata, kétzónás, digitális légkondicionáló

–













Hazakisérő fény















Bőr kézifékkar

–

 (szürke színű
varrással)

 (okker színű
varrással)

 (okker színű
varrással)

–

 (kék színű
varrással)

 (kék színű
varrással)

Díszgyűrűk a szellőzőrostélyok körül

–







–





Lágy tapintású műanyag burkolat a műszerfalon

–







–





Elektromos ablakemelő elöl















Elektromos ablakemelő elöl és hátul

–

–

–



–





Belső világítás















12 V-os csatlakozó















Napellenző piperetükörrel vezető- és utasoldalon

–













Napellenző megvilágított piperetükörrel vezető- és utasoldalon

–

–

–

–

–

–



Kapaszkodók















Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör

–

–

–



–

–



Intelligens nyitási és indítási rendszer

–

–

–



–

–



 = Alap

 = Opció

− = Nem választható
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Felszereltség
Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
Executive

RDS rádió CD lejátszóval MP3 és WMA dekóderrel, 6 hangszóró



–

–

–



–

–

Premium hangrendszer, 8 hangszóró

–

–

–

–

–

–



Audiorendszer távirányítója a kormánykeréken















Bluetooth® kezelőszervei a kormányon

–







–





Aux csatlakozó















USB bemenet















Hibrid rendszer visszajelző

–

–

–

–







ECO vezetésre figyelmeztető jelzés

–

–

–

–







Toyota Touch audiorendszer

–







–





Toyota Touch & Go navigációs rendszer

–







–





Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
Executive

Magasságban állítható vezetőülés















Ülésfűtés















Zseb az első ülés háttámláján (utasülés)















Zseb az első ülés háttámláján (vezetőülés)

–

–

–



–

–



Első kartámasz (csak az 5 ajtós változatban)

–

–

–



–

–



60/40 arányban dönthető hátsó ülések















Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
Executive

MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ

ÜLÉSEK

TÁROLÓK
Utasoldali kesztyűtartó















Utasoldali kesztyűtartó:hűtött és megvilágított

–







–

–



Pohártartók















Térképzsebek az első ajtókban















Kivehető kalaptartó















Kivehető csomagtér-padló
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Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
Executive

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD) és
Vészfékasszisztenssel (BA)















Járműstabilitás-vezérlő (VSC) Kipörgésgátlóval (TRC)















Hegymeneti elindulás-segítő (HAC)

–

–

–

–







Az ütközés erejét mérséklő felépítmény















Minimális deformációjú biztonsági utascella















Nagy szilárdságú acélból készül karosszériaelemek















Energiaelnyelő karosszériaszerkezet és lökhárítók















SRS első légzsákok (a vezető és az utas oldalán)















SRS oldallégzsákok (a vezető és az utas oldalán)















SRS függönylégzsákok

–

–











SRS térdlégzsák (vezetőoldal)

–

–











Be nem kötött biztonsági övre figyelmeztető rendszer (elöl és hátul)















Első biztonsági övek: hárompontos rendszer övfeszítővel és erőhatárolóval















Ostorcsapás-jellegű nyaksérüléseket mérséklő (WIL) ülések: a vezető és az
utas oldalán















Gyerekzár















ISOFIX gyerekülés-rögzítő rendszer (a 2. üléssor szélső ülésein)















Összecsukló pedálsor és kormányoszlop















Eco

Active

Trend

Fashion

Hybrid
Eco

Hybrid Active

Hybrid
Executive

Indításgátló















Elektromos ajtózár















Távirányítással működő ajtózár















Az utastérből működtethető központi zár















BIZTONSÁG
Aktív

Passzív

VÉDELEM

 = Alap

 = Opció

− = Nem választható
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Szószedet
Ismerje meg jobban a Yarisba épített technológiákat!
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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 gombnyomással indíthatja be. Mindössze annyit kell tennie, hogy
az elektronikus kulcsot a zsebében vagy a táskájában
tartja.

ISOFIX gyerekülés-rögzítés
Az ülésekben különleges bekötési pontok találhatók,
valamint egy felső rögzítőheveder, amely a gyerekülés
előrebillenését akadályozza meg. A rendszer segítségével biztonságosan és kényelmesen rögzítheti az ISOFIX
gyereküléseket (melyek tartozékként megvásárolhatóak
a Toyota-márkakereskedésekben).

Biztonsági öv előfeszítő és överő-korlátozó
Az első biztonsági övekhez tartozó előfeszítő és överőkorlátozó révén egy baleset esetén csökkenti a mellkas
sérülések esélyét.

1,0 VVT-i
Az 1,0 literes VVT-i benzinmotor ultrakönnyű és kompakt
építésű. A háromhengeres erőforrás fürgén és hatékonyan
mozgatja az autót, fogyasztása és CO2-kibocsátása pedig
rendkívül alacsony.

Ostorcsapás-jellegű nyaksérüléseket mérséklő
(WIL) ülések
Az első üléseket úgy alakítottuk ki, hogy csökkentsék a
fej visszacsapódását, azaz ráfutásos balesetben mérsékeljék a nyakra nehezedő terhelést.

1,33 l Dual VVT-i
Az 1,33 literes Dual VVT-i benzinmotor tökéletes
egyensúlyt teremt a teljesítmény, a csekély fogyasztás
és az alacsony CO2-kibocsátás között. A Dual VVT-i
technológia mindig a motor pillanatnyi igénybevételéhez igazítja a szívó- és kipufogóoldali szelepek
vezérlését. Az eredmény: magasabb teljesítmény és
kedvezőbb fogyasztás.

1,4 l D-4D
Az 1,4 literes, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéses D-4D dízelmotor tisztán és késedelem
nélkül nyújt kiemelkedő teljesítményt és kifinomult
vezetési élményt; ennek kulcsa a nagynyomású
befecskendezéssel működő, környezetbarát
dízeltechnológia.

Multidrive S
A fokozatmentes váltómű (CVT) olyan fejlett automata
váltó, amely a hagyományos automaták kényelmét
a kézi váltó gazdaságosságával ötvözi. Az áttételi
arányt úgy változtatja, hogy a hatékonyság mindig a
legkedvezőbb legyen. A fokozatok a kormány mögötti
pillangókapcsolókkal is válthatók.

1,5 l HSD

e-CVT
Az egyenletes és könnyed gyorsulás érdekében az
innovatív, elektronikus vezérlésű fokozatmentes váltómű (e-CVT) továbbítja a benzin- és elektromotorok
teljesítményét. Minden vezetési körülmény esetén
a leghatékonyabb tüzelőanyag felhasználást elérve
optimalizálja a hajtás összetételét.

Az 1,5 literes Hybrid Synergy Drive® (HSD) a világ legfejlettebb full hybrid rendszere. Az alacsony fogyasztásról és CO2-kibocsátásról, valamint a kimagasló teljesítményről és vezetési élményről egy 1,5 literes VVT-i
benzinmotor és két elektromotor tökéletes együttműködése gondoskodik.

MultiMode
A MultiMode a kézi kapcsolású sebességváltót és az
automaták kényelmét ötvözi. Ehhez a hatfokozatú
váltóhoz nem tartozik kuplungpedál, így automataként is használható. A MultiMode váltóval rendkívül
gazdaságosan autózhat.

45

A Yarisszal a Toyota globálisan elismert
minőségéből és megbízhatóságából fakadó
magabiztosságot és nyugalmat is élvezheti.
Alacsony
fenntartási
költségek

Időszakos
teljes
átvizsgálás

Alacsony
alkatrész- és
szervizköltség

Intelligens tervezés

Toyota minőségi szerviz

Toyota eredeti alkatrészek

A Yaris 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
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra
csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja Yarisát
optimális üzemi állapotban.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel autója
karbantartási programját.

A Yarist úgy terveztük meg, hogy minimálisra szoríthassuk a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókba
energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől
távolabbra helyeztük, 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.

Yarisának teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és egyéb
körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb következik be), míg évente vagy 15 000 kilométerenként
(amelyik hamarabb következik be) egy köztes ellenőrzés
szükséges.

Hibrid
karbantartás

Toyota Hibrid Szerviz Program
A Toyota Hibrid Szerviz Programnak* köszönhetően
gond nélkül élvezheti autója vezetését, akár a gépkocsi
10 éves koráig. Ehhez mindössze annyit kell tennie,
hogy évente vagy 15 ezer kilométerenként (amelyik
hamarabb bekövetkezik) ellenőrizteti a gépkocsi hibrid
akkumulátorát bármelyik Toyota márkaszervizben.
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3

év

átfogó
garancia

3

év◊

országúti
segélyszolgálat

3

év§

tartozékgarancia

Átfogó garancia

Toyota Eurocare

Toyota tartozékok

A 3 éves 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).

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

Amennyiben a Yaris garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota
szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

További biztonság

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 tartozékot
a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, teljes mértékben
bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől.
Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra három
év garanciát§ kínálunk.

A hibrid hajtáslánc bizonyos elemeire 5 év vagy 		
100 000 megtett kilométerre nyújtunk garanciát§
(amelyik hamarabb bekövetkezik).

A Yaris védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok
kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal
magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az
indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb
biztosítótársaságai.

A 3 éves, 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.
A 12 éves, átrozsdásodás elleni garancia a karosszéria
bármely fémből készült elemének (belülről kifelé történő)
átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzetben
meghatározott kivételekkel), ha az gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza. Ez a garancia kilométerkorlátozás nélkül érvényes.

*	Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program részletei
felől Toyota márkakereskedőjénél!
§
Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota 		
		márkakereskedőjénél!
◊
Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
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A Toyota rendkívül büszke arra, hogy a
környezetvédelem terén egyre komolyabb
eredményeket ér el

27

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok
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Globális vállalatként arra törekszünk,
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatásainkra, ezért a Toyota Európa-szerte
erős képviselettel büszkélkedhet. Ennek
révén lerövidíthetők a szállítási útvonalak, és jelentős időt takaríthatunk meg,
ami Önnek és a környezetnek egyaránt
hasznos.

% -kal kevesebb
CO2 egy Yaris
gyártásához
2002 óta

Az Ön autójának tervezése

Az Ön autójának gyártása

Járműveink formatervezésének minden
egyes részletét alaposan átgondoljuk,
hogy életciklusuk során az autó a lehető
legkisebb hatást gyakorolja a környezetre. Ez az apró részletekre fordított figyelem egy sor olyan innovatív megoldáshoz vezetett, amelyek nagymértékben
járulnak hozzá autóink környezetvédelmi hatékonyságához.

Járművének gyártása során is mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
mérsékeljük a környezetre rótt terhelést. A Toyota Motor Manufacturing
France üzemben 2002 óta 27%-kal
csökkentettük az egy autó gyártására
jutó energiafelhasználást.

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

Full hybrid, tökéletes elégedettség – a Toyota egyedi Hybrid
Synergy Drive® hajtásrendszere a világ legfejlettebb hibrid
technológiája. A rendkívüli üzemanyag-felhasználás, az
alacsony CO2-kibocsátás és a kimagasló teljesítmény hátterében a két elektromotor és az erős 1,5 literes benzinmotor
intelligens együttműködése áll. A rendszer menet közben
észrevétlenül vált az éppen legoptimálisabb üzemmódba.

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

Yaris újra
% afelhasználható
alkatrészeinek
aránya

A járművek és alkatrészek
eljuttatása Önhöz

Az Ön autójának értékesítése
és karbantartása

Hol az út vége az Ön autója
számára?

A Toyota mindig arra törekszik, hogy
a leghatékonyabb és legkevésbé
környezetszennyező logisztikai és
szállítási módszereket alkalmazza.

A Toyota olyan fenntartható kereskedői
programot dolgozott ki, amely mérsékli
a hálózat energia- és vízfelhasználását,
a keletkező hulladék mennyiségét, valamint a károsanyag-kibocsátását. Programunk mindenre kiterjed, kezdve az
esővíz visszaforgatásától a hatékonyabb tetőszigetelés alkalmazásán és
a megújuló forrásból nyert energia felhasználásán át (az új kereskedésekben)
egészen a már meglévő márkakereskedések hatékonyságának javítása
érdekében végzett energia-auditálásig.

A Toyota mindig úgy tervezte és gyártotta autóit, hogy azok a lehető legkisebb
terhelést róják a környezetre, s a bennük
felhasznált anyagok újrahasznosíthatók
legyenek. A Yaris 95 százaléka például
újra felhasználható, minden beépített
alkatrészt kóddal látunk el, s a négy
nehézfémet teljesen kiszűrtük a gyártás
során (összhangban a 2000/53/EC rendelettel). Környezetvédelmi politikánk
értelmében minden Toyota-tulajdonosnak környezetbarát megoldást kínálunk
arra, hogy leadja selejtezésre váró autóját. Az ezzel kapcsolatos információkat
megtalálja a www.toyota.hu honlapon,
vagy lépjen kapcsolatba Toyota márkakereskedőjével.

20 –30%
üa. és CO2-megtakarítás

Vezessen okosan!
Ha megfelelő módon vezeti autóját,
akár 20-30 százalékkal is csökkentheti
üzemanyagköltségét és a jármű CO2kibocsátását.
01. Távolítson el autójából minden
fölösleges terhet, és szerelje le a
tetőcsomagtartót.
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. Korábban váltson magasabb
sebességfokozatba.
07. Csak szükség esetén használja a
légkondicionálót.
08. Kövesse, és tartsa a forgalom
ritmusát.
09. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha 1 percnél
hosszabb ideig várakozik.
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A Toyota számára a minőség munkastílus.
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne
lehetne még jobbá tenni!

A képen Yaris Fashion látható hófehér fényezéssel.
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Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az
ábrára és ismerje meg még jobban a Yaris-t.

A Yaris tesztelésével vagy további információkkal
kapcsolatosan keresse fel Toyota márkakereskedőjét,
vagy látogasson el honlapunkra.
www.toyota.hu
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