
YARIS



NAP MINT NAP ELŐRE TEKINTÜNK, TÖREKSZÜNK, FEJLŐDÜNK. MINDEZT 
AZÉRT, HOGY ÖN MINDIG ELÉGEDETT LEGYEN AZ AUTÓNKKAL, AMI 
TÚLSZÁRNYALJA ELVÁRÁSAIT, AMI IZGALMAS, ÉS AMI TÖKÉLETESEN 
ILLIK A MAI ÉLETVITELHEZ. MEGBÍZHAT BENNÜNK!. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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A Toyota Yaris egy adrenalinfröccsel teszi még élvezetesebbé a    
                     mindennapi autózást.

NAP MINT NAP JÓKEDVRE 

A képen egy Hybrid Selection Vízkék modellváltozat látható.
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FELPÖRGETA Yaris lendülete Önt is magával ragadja.
Az autó merész színpalettája, energiától 

vibráló vonalai és stílusos megoldásai 
nemcsak stresszmentes és kellemes 

vezetési élményt ígérnek, hanem olyan 
hangulatot is, amitől még a leghétköz-

napibb út is igazi élvezetté válik.

És hogy a Yaris 20. születésnapját 
méltóképpen ünnepeljük, az Y20 Limited 

Edition modell ugyanazt az aranyszínű 
fényezést kapja, amivel annak idején a 

legelső Yaris megjelent – csak most még 
izgalmasabb, kéttónusú változatban.

A képen egy Y20 First Edition Gold Smart
modellváltozat látható.
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Kifi nomultság, kényelem, magabiztos 
irányítás – ennél több valójában nem is 

kellene egy autó vezetőjének, ám 
a Yaris ennél jóval többet nyújt.   

A harmonikus formavilágú belső tér az 
elegáns megoldások valóságos tárháza 
(például elektromos kormányszervo és 
háromküllős, bőrborítású volán), és ez 
nemcsak a vezető mindennapjait teszi 

szebbé, hanem minden utast boldog, 
otthonos érzéssel tölt el.

UTASTÉR

A képen egy Hybrid Selection Vízkék 
modellváltozat látható.
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TÁGAS VÁROSI 
AUTÓ - ÖNNEK

A Yaris kompakt karosszériája 
bőséges csomagteret rejt, ami 

hasznos segítség a modern 
életstílushoz.

1. Ledönthető ülések
Bármikor kerülhet olyan 
helyzetbe, hogy valami 
lehetetlen formájú vagy 
méretű dolgot kell magával 
vinnie – ám a Yaris erre is 
megoldást kínál. A hátsó 
ülések pillanatok alatt 
ledönthetők, így szükség 
esetén a nagyobb dolgok 
is remekül elférnek az 
autóban.

2. Csomagtér
A Yaris egyik kedves trükkje, 
hogy hihetetlenül fürgén 
mozog a forgalomban és 
mindenütt könnyen elfér, 
miközben belül tágas teret 
rejt. Ezt a csomagtér mérete 
is világosan bizonyítja.

BELSŐ
 KIALAKÍTÁS

1.

2.
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Vezetés közben a mai autósok az egész 
világukat kézben akarják tartani; és 

amint beül a Yarisba, azonnal kiderül, 
hogy ebben az autóban tényleg mindent 

Ön irányít. Olyan technológiák és 
információk állnak rendelkezésére, mint 

az információs kijelző, a kormányke-
réken elhelyezett kezelőszervek vagy 

az okostelefon-integrációt is kínáló, 
ösztönösen kezelhető multimédia-

rendszer, így mindig teljes egészében 
átláthatja, mi történik útközben, akárcsak 

azt, hogyan ér majd célba.

A képen egy Hybrid Selection Vízkék 
modellváltozat látható.
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TECH
N

O
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GIA

KEDVENC ZENÉI – ÉS 
MINDEN EGYÉB

Bármerre autózik is, a Toyota 
fejlett technológiáival mindent 

magabiztosan kezelhet. 

1. Intelligens, egyszerű, kommunikatív 
Az új intelligens multimédia rendszer* 
okostelefon-integrációt és 6 hangszórót kínál. 
Az Apple CarPlay™ rendszerrel kombinálva 
(a bal oldali képen) az autó saját, 7 colos 
érintőképernyőjén jelenik meg az iPhone 
kezelőfelülete, így innen vezérelheti az 
alkalmazásokat, amelyekkel megtalálhatja a 
legjobb útvonalat, szórakoztató tartalmakat 
játszhat le, és kapcsolatban maradhat a 
külvilággal. A rendszer a kompatibilis Android 
eszközök Android Auto™ funkcióját is 
támogatja.

* 2019. májusi gyártástól lesz elérhető.

Az okostelefon-integráció kompatibilis 
az Apple CarPlay™ és az Android Auto™ 
rendszerekkel. A telefont USB-porton 
keresztül kell csatlakoztatni. Az Apple 
CarPlay™ az iPhone 5 vagy annál fejlettebb 
készülékekhez áll rendelkezésre. Az Android 
Auto™ az 5.0 (Lollipop) vagy annál fejlettebb 
rendszerű telefonokra tölthető le.

Ellenőrizze, hogy az Ön országában  
elérhető-e a szolgáltatás.

Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett 
védjegye. Az Android™ és az Android Auto™  
a Google LLC. bejegyzett védjegye. 

2. TFT kijelző
A Yaris információs kijelzőjén nyomon 
követheti az utazás minden részletét, 
beleértve a sebességet, a tankolásig még 
megtehető távolságot, az autó pillanatnyi 
és átlagos fogyasztását, valamint a hibrid 
rendszer működését.

1.

2.
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AJÁNLATFelüdítő és energikus, csendes és 
erőteljes, intelligens és megbízható…  

Sokféle vonzó szókapcsolattal 
jellemezhetnénk a Yaris Hybridet, amely 

nemcsak tárolja az autó energiáját, hanem 
a leghétköznapibb utat is emlékezetes, 

dinamikus utazássá formálja. Hibrid 
technológiánknak köszönhetően világ-

szerte autósok milliói szerettek bele újra 
a vezetésbe – és ez a technológia immár 

minden Yaris-változathoz rendelkezésre 
áll, hogy Ön kedve szerinti kényelemben 

és kategóriaelső CO₂-kibocsátással 
autózhasson.

A képen egy Hybrid Selection Vízkék 
modellváltozat látható.
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HELYZE-
TEKBEN  ISSzűk városi utcák, hemzsegő 

gyalogosok, cikázó kerékpárosok –  
mindegy, milyen meglepetéseket rejt az 
út, Ön mindig bízhat abban, hogy a Yaris 

készen áll a kihívásokra.

A képen egy Hybrid Selection Vízkék 
modellváltozat látható.

MEGBÍZHAT BENNE
A Toyota Safety Sense* a Yaris 

alapfelszereltségének része. Az 
aktív technológiák segítségével 

még a legzűrösebb forgalmi 
helyzetekben is magabiztosan 

vezethet.

* Műszaki adatok: 40-43. oldal

1. Automatikus 
távfény-vezérlés
Érzékeli a szembejövő 
és elöl haladó járművek 
fényeit, miközben az utcai 
világítás erősségét is 
ellenőrzi, hogy a távolsági 
és tompított fény között 
automatikusan váltogatva 
biztonságosabbá tegye az 
éjszakai vezetést.

2. Sávelhagyásra 
fi gyelmeztető rendszer 
Figyeli a felfestett sávjel-
zéseket, és ha az autó 
az irányjelző használata 
nélkül elkezd kisodródni a 
forgalmi sávból, fény- és 
hangjelzéssel fi gyelmez- 
teti a vezetőt.

3. Jelzőtábla-felismerő 
rendszer
Figyeli a közlekedési táblá- 
kat, és jól láthatóan jelzi az 

olyan fontos információkat, 
mint például az aktuális 
sebességkorlátozás. 

4. Ütközést megelőző 
biztonsági rendszer
Ha a rendszer ütközésve-
szélyt észlel, hang- és 
fényjelzéssel fi gyelmeztet, 
és előkészíti a vészfék-
asszisztenst. Ha a vezető 
nem reagál időben, az autó 
önállóan fékez.
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Á

RITMUSÁRA!Akár arra vágyik, hogy egy hibrid kellemes 
nyugalmával kalandozza be a várost, akár 

arra, hogy valamelyik jól bevált benzinmo-
torral suhanjon az autópályán, vagy arra, 

hogy egy alacsony fogyasztású benzin-
motor takarékosságát élvezze, a Toyota 
kínálatában biztosan megtalálja az igé-

nyeinek tökéletesen megfelelő erőforrást.

Teljesítmény 

Üzemanyag-fogyasztás*

CO-kibocsátás* 

Gyorsulás 0-100 km/órára

Választható felszereltségi szint

MOTORVÁLASZTÉK 
Válasszon egy motort, és 

élvezzen minden utazást!

A képen egy Hybrid Trend Y20 modellváltozat látható.

e-CVT = elektronikus vezérlésű fokozatmentes sebességváltó  M/T = Manuális sebességváltó
M/D S = Multidrive S      * Kombinált WLTP  ciklusban.     § 6 M/T sebességváltóval is kapható.      További részletek: 40-41. oldal.

 BENZIN 

1.5 l Dual VVT-i 5 M/T

  111   DIN LE 

5,9-6,5 l/100 km

132,9-146,2 g/km

11,0 mp

Live, Active, Trend Y20, First 
Edition Gold, Selection, Style 
Smart

 BENZIN 

1.5 l Dual VVT-i M/D S§

  111   DIN LE 

5,9-6,3 l/100 km 

 132,9-143,4 g/km  

11,2 mp

Active, Trend Y20, First Edition 
Gold Smart, Selection, Style 
Smart

 BENZIN 

1.0 VVT-i 5 M/T

 72  DIN LE 

5,7-6,3 l/100 km 

128,3-142,1 g/km 

15,3 mp

Start, Live, Active, Trend Y20
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K

 HIBRID 

1.5 benzin-elektromos 
hibrid e-CVT

 100  DIN LE 

4,7-5,1 l/100 km 

106,4-114,3 g/km 

11,8 mp

Live, Active, Trend Y20, First 
Edition Gold Smart, Selection, 
Style Smart
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A felszereltségek széles választékával 
a Yaris a tökéletes választás.

START
LIVE

Főbb jellemzők
 — 14” acél keréktárcsák dísztárcsával
 — Multirefl ektoros halogén fényszórók
 — Nappali menetfény (normál izzós)
 — Fekete tükörborítás, ajtókilincsek
 — Elektromos állítású külső tükrök
 — Fényezett lökhárítók
 — Defektjavító készlet
 — Rádió előkészítés, 6 hangszóró
 — Hegymenet elindulást segítő  
rendszer (HAC)

 — Ütközés-megelőző rendszer (PCS)
 — Sávelhagyásra fi gyelmeztető  
rendszer (LDA)

 — Automatikus távolsági   
fényszórók (AHB)

 — SRS légzsák rendszer
 — Fekete szövet ülésborítás
 — Műanyag borítású kormány
 — Szervokormány
 — Magasságban és hosszban   
állítható kormányoszlop

 — Szövet szőnyeg garnitúra
 — Színezett üvegek
 — Központi zár
 — Elektromos ablakemelők elöl
 — Hazakisérő fény
 — Fekete tetőkárpit
 — Esőérzékelős ablaktörlő

START

A képen egy Hybrid Live modell látható.
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LIVE
Néha az egyszerű a legjobb:
remek formaterv, fantasztikus
kényelem és izgalmas funkciók.

FELSZERELTSÉGEK
1. Multirefl ektros 

halogén fényszórók. 

2. Hátsó kombinált 
lámpák

Főbb jellemzők (a Start felszereltségen felül)
 — 15” acél keréktárcsák 10 küllős  
dísztárcsával

 — Elektromos állítású, fűtött, színre fújt   
külső visszapillantó tükrök

 — Színre fújt külső kilincsek
 — Pótkerék
 — Behajtható kulcs
 — Központi zár távirányítóval
 — RDS rádió CD lejátszóval, MP3   
és WMA dekóderrel

 — USB csatlakozó
 — Bluetooth kihangosító
 — Manuális légkondicionáló
 — Vetítőlencsés fényszórók*
 — Kétzónás automata légkondicionáló*

* csak a Hybrid Live modellnél

1. 2.
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ACTIVE 
 

A képen látható egy Hybrid Active modell látható.
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1. Lakkfekete hűtőrács

2. Bőr kormánykerék

FELSZERELTSÉGEK

ACTIVE 
Divatos megjelenésével és 
high-tech utasterével az Active 
teljesen modern hangulatot 
teremt egy tökéletes utazásra.. 
Főbb jellemzők (a Live felszereltségen felül)

 —  Jelzőtábla felismerő rendszer (RSA)
 — Sebességtartó automatika
 — Toyota Touch2 multimédia, magyar nyelvű 
7” multifunkciós érintőképernyő

 — RDS-es rádió CD lejátszó nélkül
 — Bluetooth kihangosító, kormányról 
vezérelhető

 — Bőr kormánykerék és sebességváltógomb
 — Puha műszerfal betétek
 — Fekete szövet ülésborítás szürke betéttel  
és szürke varrásal 

 — TFT 4,2” kijelző a műszerek között

Opcióként rendelhető

City csomag az Active felszereltséghez 
 — Ködlámpák elöl
 — Tolatókamera

Toyota Touch & Go navigáció

1. 2.
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A képen látható egy Hybrid Trend Y20 modell látható.

TREND  Y20
20 éves évfordulóját egy új, 
stílusos belső felszereltséggel 
ünnepli a Yaris.
Főbb jellemzők (Active felszereltségen felül)

 —  15” szürke, csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (8 dupla küllős)

 — Vetítőlencsés fényszórók
 — Ködlámpák elöl
 — Metálszürke hűtődíszrács és   
tükörborítás

 — Króm díszcsík a ködlámpa mellett
 — Metálszürke oldal díszcsík
 — Fekete C oszlop, Y20 emblémával
 — Sötétített hátsó oldalüveg
 — Tolatókamera
 — Fekete szövet ülésborítás   
világosszürke oldalbetétekkel és   
szürke varrással, Y20 emblémával 

 — Multimédia Connectivity funkcióval

Opcióként rendelhető
 — Toyota Touch & Go navigáció 

Y20 
TREND

22



Y20 FIRST EDITION 
GOLD SMART 

Főbb jellemzők (Trend Y20 
felszereltségen felül)

 — Csak arany színű karosszériával (2SL) 
elérhető, metálszürke tetőfényezéssel, 
limitált darabszámban

 — 16” könnyűfém keréktárcsa
 — LED nappali menetfény, LED fénysávval
 — LED kombinált hátsó lámpa
 — Cápauszony antenna
 — Tetőspoiler
 — Kétzónás, automata digitális klíma
 — Hűtött kesztyűtartó
 — Intelligens kulcsrendszer
 — Nyomógombos indítás
 — Szürkületérzékelő
 — Elektrokromatikus, automatikusan 
sötétedő belső tükör

A képen látható egy Hybrid First Edition Gold Smart modell látható.

FELSZERELTSÉGEK

— 16” könnyűfém keréktárcsa
— LED nappali menetfény, LED fénysávval
— LED kombinált hátsó lámpa
— Cápauszony antenna
— Tetőspoiler
— Kétzónás, automata digitális klíma
— Hűtött kesztyűtartó
— Intelligens kulcsrendszer
— Nyomógombos indítás
— Szürkületérzékelő
— Elektrokromatikus, automatikusan 

sötétedő belső tükör

A képen látható egy Hybrid First Edition Gold Smart modell látháthatótó.

ÉGEK

1. Az Y20 logo egyfajta 
stílusjegy.

1.
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SMART
STYLE
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Főbb jellemzők (az Active felszereltségen 
felül)

 — 16” fekete csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (10 küllős)

 — Vetítőlencsés fényszórók
 — LED nappali menetfény
 — LED kombinált hátsó lámpa
 — Ködlámák elöl króm gyűrűvel
 — Lakkfekete hűtőrács króm díszítéssel
 — Tetőspoiler
 — Fekete oldaldíszcsík
 — Kétzónás automata légkondicionáló
 — Hűtött kesztyűtartó

— Tolatókamera
 — Elektromos ablakemelők elöl és hátul
 — Sötétszürke tetőkárpit
 — Puha műszerfal borítás
 — Fekete szövet ülésborítás bőr/Alcantara 
betétekkel és szürke varrással

 — Kartámasz a vezetőülésen
 — Megvilágított lábtér elöl
 — Szürkületérzékelő
 — Elektrokromatikus, automatikusan 
sötétedő belső tükör

 — Intelligens kulcsrendszer
 — Nyomógombos indítás
 — Ülésfűtés az első ülésekben
 — Automatikusan behajtható külső tükrök
 — Cápauszony antenna
 — Állítható magasságú utasülés elöl

Opcióként rendelhető
 — Toyota Touch & Go navigáció

FELSZERELTSÉGEK

1. LED nappali menetfény 
LED fénysávval 

2. LED kombinált hátsó 
lámpa, LED féklámpa

STYLE SMART 
A Style Smart a sportos stílust 
jelenti élénk színekkel és merész 
részletekkel, hogy egy igazán 
dinamikus hangulatot hozzon 
létre.

Model shown is 
Hybrid Chic.

1. 2.
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Az elegáns kéttónusú karosszéria 
fényezéssel még látványosabb és 
lenyűgözőbb a Yaris megjelenése.

Főbb jellemzők (az Active felszereltségen 
felül)

 — Kéttónusú karosszéria fényezés, fekete tető, 
vízkék, burgundi vörös, gleccser gyöngyfehér 
és platinum bronz karosszériaszín

 — 16” könnyűfém keréktárcsák
 — LED nappali menetfény, LED fénysávval
 — LED kombinált hátsó lámpa
 — Vetítőlencsés fényszórók
 — Ködlámpák elöl, selyemfényű króm díszítéssel
 — Metálfekete hűtőrács
 — Tetőspoiler
 — Fekete fényezett díszcsík az ajtók övvonalán
 — Fekete díszcsík az ajtók alsó részén
 — Kétzónás automata digitális klíma
 — Hűtött kesztyűtartó
 — Tolatókamera
 — Elektromos ablakemelő elöl és hátul
 — Sötétszürke tetőkárpit
 — Puha műszerfalbetétek
 — Fekete szövet ülésborítás
 — Kartámasz a vezető ülésen
 — Sötétített oldalüvegek hátul
 — Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő 
belső tükör

Opcióként rendelhető

Smart csomag
 — Intelligens kulcs rendszer
 — Elektromos ülésfűtés elöl
 — Magasságban állítható utasülés
 — Szürkületérzékelő
 — Nyomógombos indítás*

Toyota Touch & Go navigáció

SELECTION  VÍZKÉK 
-  Fekete szövet ülésborítás fekete 
 és szürke betétekkel és kék 
 varrással
-  Kék puha műszerfalbetétek

Hybrid Selection 
Vízkék*benzines modellnél 
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FELSZERELTSÉGEK
Hybrid Selection 
burgundi vörös

SELECTION  BURGUNDI VÖRÖS
-  Fekete szövet ülésborítás fekete és burgundi vörös   
 betétekkel és szürke varrással. 
-  Burgundi vörös puha műszerfalbetétek.
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Hybrid Selection Gleccser gyöngyfehér

SELECTION 
GLECCSER 
GYÖNGYFEHÉR
-  Fekete szövet ülésborítás 
 szürke varrással. 
-  Fekete puha műszerfalbetétek.
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FELSZERELTSÉGEK

Hybrid Selection 
Platinum bronz

SELECTION 
PLATINUM BRONZ
-  Fekete szövet ülésborítás grézs  
 és szürke betétekkel és szürke  
 varrással. 
-  Grézs puha műszerfalbetétek.
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YARIS
SZÍNEKVilágos vagy sötét, élénk 

vagy visszafogott szín?
A Yaris színpalettáján 

mindenképpen megtalálja azt, 
amelyik a kedvencévé válik. 040 Hófehér

* metálfényezés. ◊ Nem elérhető Trend Y20 felszereltségnél.

209 Éjfekete*

1F7 Ultraezüst* 1G2 Platinum bronz*◊ 1G3 Hamuszürke*◊

3P0 Tűzpiros 3T3 Burgundi vörös*
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084 Gleccser gyöngyfehér*

1H5 Manhattan szürke*◊

8X2 Vízkék*

SELECTION 
VÁLTOZATOK

Y20 FIRST EDITION GOLD SMART

2NS Gleccser gyöngyfehér*
éjfekete tetővel

2NT Platinum bronz*
éjfekete tetővel

2PN Burgundi vörös*
éjfekete tetővel

2PP Vízkék*
éjfekete tetővel

2SL Arany*
metálszürke tetővel

SZÍN
EK
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YARIS
KEREKEKA kerekek hozzák mozgásba a világot.

A felszereltségi szintekhez tartozó, 
különböző formatervezésű keréktárcsák 

segítségével megtalálhatja az ideális 
összeállítást.

5. 

1. 

2. 
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1. 14” acél keréktárcsák 
8 küllős dísztárcsával
Alapfelszereltség a Start 
felszereltségnél

2. 15” acél keréktárcsák 
10 küllős dísztárcsával
Alapfelszereltség a Live 
felszereltségnél

3. 15” acél keréktárcsák 6 
duplaküllős dísztárcsával
Alapfelszereltség az Active 
felszereltségnél  

4. 15” szürke, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
8 küllős
Alapfelszereltség a Trend Y20 
felszereltségnél 

5. 16” fekete, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
10 küllős
Alapfelszereltség a Style Smart 
és a Selection felszereltségnél  

6. 16” szürke, csiszolt hatású 
könnyűfém keréktárcsák 
10 küllős
Alapfelszereltség az Y20 
FIRST EDITION GOLD SMART 
felszereltségnél

KEREKEK

7. 15” matt fekete, csiszolt 
hatású könnyűfém 
keréktárcsák (4 duplaküllős)
Opcionálisan rendelhető

8. 15” ezüst színű 
könnyűfém keréktrácsák 
(4 duplaküllős) 
Opcionálisan rendelhető

9. 15” ezüst színű 
könnyűfém keréktárcsák 
(7 duplaküllős) 
Opcionálisan rendelhető

10. 15” szürke könnyűfém 
keréktárcsák (5 duplaküllős) 
Opcionálisan rendelhető

11. 15” csillogó fekete 
könnyűfém keréktárcsák 
(5 duplaküllős) 
Opcionálisan rendelhető

12. 15” fényes fekete 
könnyűfém keréktárcsák 
(4 duplaküllős) 
Opcionálisan rendelhető

VÁLASSZA 
A MEGFELELŐT!

Stílusos opciósan rendelhető 
könnyűfém keréktárcsákkal 

kialakíthatja saját yaris stílusát. 

6. 

3. 

4. 

11. 

12. 

10.

8. 

9. 

7.
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YARIS
A modern életben minden a 

részleteken múlik, így a megfelelő 
ülésborításokon is.

KÁRPITOK
1. 

4. 

5. 
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K
ÁRPITO

K
1. Fekete szövet
Alapfelszereltség a Start és Live felszereltségnél 

2. Fekete szövet világosszürke betétekkel és szürke varrással
Alapfelszereltség az Active felszereltségnél

3. Fekete szövet fekete bőr/Alcantara oldalbetéttel és szürke 
varrással
Alapfelszereltség a Style Smart felszereltségnél 

4. Fekete szövet fekete és burgundi vörös betétekkel és 
szürke varrással
Alapfelszereltség a Selection burgundi vörös felszereltségnél 

5. Fekete szövet fekete és szürke betétekkel és kék varrással
Alapfelszereltség a Selection vízkék felszereltségnél  

6. Fekete szövet szürke varrással
Alapfelszereltség a Selection gleccser gyöngyfehér 
felszereltségnél 

7. Fekete szövet grézs és szürke betétekkel és szürke 
varrással
Alapfelszereltség a Selection Platinum bronz felszereltségnél 

8. Fekete szövet világosszürke betéttel, szürke varrással és 
Y20 emblémával
Alapfelszereltség a Trend Y20 és a Y20 First Edition Gold Smart 
felszereltségnél 

2. 3. 

8. 6. 7. 
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Az eredeti Toyota tartozékok segítsé-
gével még többet hozhat ki a Yaris-ból! 

 A stílust és praktikumot erősítő vagy a 
modern technológiai tartozékokat felölelő 

kínálatunkkal olyanná alakíthatja autóját, 
amely tökéletesen illik az Ön életvitelére.

SZÍNES
TARTOZÉKOK

Piros, kék és lime zöld díszítő 
elemekkkel színesítheti autója 

megjelenését.

TARTOZÉKOK
3.

2.

1.

1.
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7. Oldal matrica

8. Első és hátsó lökhárító 
matrica

9. Küszöb matrica

1. Ködlámpa díszcsík

2. Első lökhárító 
díszcsík

3. Oldal dekorcsík a 
külső tükrökön

4. Hátsó lökhárító 
díszcsík
5. Hátsó lökhárító 
sarok dekor csík
 

6. Oldal díszlécek az 
ajtókon

TARTO
ZÉKO

K

SPORTOS
DEKOR MATRICÁK

Modern stílus és piros szín 
kombinációja.

4.

5.

3.

6.

7.

8.

9.
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1. Külső matrica dekorcsík

2. Küszöb dísz matricaA 

ELEGÁNS
KIEGÉSZÍTŐK

A fekete tónus kiemeli a Yaris 
elegáns megjelenését.

KARBON 
DÍSZÍTŐ ELEMEK

A hatásos és atletikus 
megjelenéshez. A karbon 

díszítő elemek illenek a 
legjobban a városi stílushoz.

3. 4.

5.

1.

2.
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6. Cápauszony antenna

7. Hátsó króm dekor elem

8. Hátsó lökhárító védő 
lemez

Ismerje meg teljes 
tartozékkínálatunkat a 
www.toyota.hu weboldalon 
vagy érdeklődjön a Toyota 
márkakereskedésekben.

TARTOZÉKOK

3. Tetőspoiler

4. Oldal díszcsík

5. Külső tükör borítás

TARTO
ZÉKO

K

8.

6. 7.
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MŰSZAKI  ADATOK
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

1.0 l VVT-i 
benzin, 5 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, 6 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, CVT

1.5 l Full Hybrid 
benzin, e-CVT

Javasolt üzemanyag 95-ös vagy magasabb oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 42 42 42 36

Kipufogógázok (az EC715/2007 direktíva alapján, kiegészítve az EC 2017/1154AD direktívával)

Euro besorolás EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W EURO 6 W

Szénmonoxid, CO (mg/km) 298,7 529,2 357,5 209

Szénhidrogének, THC (mg/km) 37 45,9 32,7 16,2

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) 33,5 41,7 28,8 14,6

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 29,5 11,4 12,9 4,7

Elhaladási zaj  dB (A) haladás közben 70 69,4 69,8 73

Üzemanyag-fogyasztás (az EC2017/1153 direktíva alapján, módosítva az EC 2017/1231 direktívával)

Kombinált  (liter/100km) 6,3*/ 5,7** 6,5*/ 5,9** 6,3*/ 5,9** 5,1*/ 4,7**

Legalacsonyabb érték (liter/100 km) 5,1*/ 4,9** 5,3*/ 4,8** 5,2*/ 4,7** 4,2*/ 3,7**

Legmagasabb érték (liter/100 km) 6,8*/ 6,5** 8,2*/ 7,8** 8,4*/ 7,8** 4,4*/ 4,2**

Széndioxid, CO2 (az EC2017/1153 direktíva alapján, módosítva az EC 2017/1231 direktívával)

Kombinált (gramm/100km) 142,1*/ 128,3** 146,2*/132,9** 143,4*/ 132,9** 114,3*/ 106,4**

Legalacsonyabb érték (gramm/100 km) 115,4*/ 109,8** 119,4*/ 109** 117,6*/ 106** 93,8*/ 83,8**

Legmagasabb érték (gramm/100 km) 153,8*/ 146,4** 185,2*/ 176,3** 190,9*/ 176,6** 100,6*/ 93,8**

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1-jétől bizonyos új járművek 
típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb 
vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1-jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények 
miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az értékek a WLTP alapján kerültek meghatározásra, és az összehasonlíthatóság 
érdekében illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az NEDC-re lettek visszaszámítva, azok az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, 
nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és a CO2-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns 
jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfi gurált modell adataiban. Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO2-kibocsátásra 
vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.
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MOTOR

Motorkód 1KR-FE 2NR-FKE 2NR-FKE 1NZ-FXE

Hengerek száma 3 henger, soros 4 henger, soros 4 henger, soros 4 henger, soros

MOTOR
1.0 l VVT-i 
benzin, 5 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, 6 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, CVT

1.5 l Full Hybrid 
benzin, e-CVT

Szelepvezérlés 12 szelepes DOHC, VVT-i 16 szelepes DOHC, Dual VVT-iE 16 szelepes DOHC, Dual VVT-iE 16 szelepes DOHC, VVT-i

Üzemanyagellátó rendszer Szívócső (hengerenkénti 
befecskendezés)

Szívócső (hengerenkénti 
befecskendezés)

Szívócső (hengerenkénti 
befecskendezés)

Szívócsöves 
befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 998 1496 1496 1497

Furat x löket (mm x mm) 71,0 x 84,0 72,50 x 90,57 72,50 x 90,57 75,0 x 84,7

Sűrítési arány 11,8:1 13,5:1 13,5:1 13,4:1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 72 111 111 74

Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz. 53/6000 82/6000 82/6000 54/4800

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.) 95/4300-6000 136/4400 136/4400 111/3600-4800

Elektromos motor Hybrid rendszer akkumulátor

Típus Állandó mágneses, váltóáramú szinkron villanymotor Típus Nikkel-metál hidrid

Legnagyobb teljesítmény (kW) 45 Névleges feszültség (V) 144

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

Legnagyobb feszültség (V) 520

TELJESÍTMÉNY
1.0 l VVT-i 
benzin, 5 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, 6 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, CVT

1.5 l Full Hybrid 
benzin, e-CVT

Végsebesség (km/óra) 155 175 175 165

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 15,3 11,0 11,2 11,8

Légellenállási együttható 0,287 0,287 0,287 0,286

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson rugóstag

Hátul Torziós rúd

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű M/T = Kézi váltó CVT = Multidrive S 
* VH - Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.                 ** VL Legkisebb tömeggel terhelt ciklus  § Hagyományos üzemű modelleknél.

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Dob/Tárcsa§
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MŰSZAKI  ADATOK
KORMÁNYZÁS

 

Fordulókör sugara, gumik (m) 9,6/11*

CSOMAGTÉR MÉRETEK

Csomagtér térfogata, kalaptartóig, üléstámlák a helyükön (liter) 286

Csomagtér térfogata, tetőig, üléstámlák a helyükön (liter) 347

Csomagtér térfogata, biztonsági övig, hátsó üléstámlák lehajtva (liter) 768

Csomagtér térfogata, tetőig, hátsó üléstámlák lehajtva (liter) 1119

    BELSŐ MÉRETEK

Teljes hossz (mm) 1915

Teljes szélesség (mm) 1420

Teljes magasság (mm) 1250

Csomagtartó teljes hossz, hátsó üléstámlák lehajtva (mm) 710

Csomagtartó teljes szélesség (mm) 1085

Csomagtartó teljes magasság (mm) 875

KÜLSŐ MÉRETEK

Teljes hossz (mm) 3945

Teljes szélesség (mm) 1695

Teljes magasság (mm) 1510

Nyomtáv (mm) elöl 1460 / 1475 / 1485*

Nyomtáv (mm) hátul 1445 / 1470*

Túlnyúlás elöl (mm) 810

Túlnyúlás hátul (mm) 625

Tengelytáv (mm) 2510

42



15
10

 m
m

1460 –1485* mm

1695 mm

2510 mm

3945 mm

810 mm 1445–1470* mm

1695 mm

625 mm

TÖMEGEK
1.0 l VVT-i 
benzin, 5 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, 6 M/T

1.5 l VVT-iE 
benzin, CVT

1.5 l Full Hybrid 
benzin, e-CVT

Megengedett össztömeg (kg) 1450 1545 1545 1565

Saját tömeg (kg) 980-1040 1040-1115 1065-1125 1090-1165

Vontatható tömeg (fékezett) (kg) 730 835 835 0

Vontatható tömeg (fékezetlen) (kg) 520 550 550 0

e-CVT = elektronikusan vezérelt, folyamatosan változó áttételű váltómű M/T = Kézi váltó CVT = Multidrive S  * A kerék méretétől függően.

KEREKEK       Start         Live      Active       Trend Style Smart         Live      Active       Trend Style Smart

14” acél keréktárcsák (8 küllős) dísztárcsával  l  –  –  –  – –    –  –  – 

15” acél keréktárcsák (10 küllős) dísztárcsával  –  l  –  –  –   l  –  –  – 

15” acél keréktárcsák (6 ikerküllős) dísztárcsával  –  –  l  –  –  –   l    –  – 

15” fekete, csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (8 küllős)  –  – –  l  –  –  –  l –

16” fekete, csiszolt hatású könnyűfém 
keréktárcsák (10 küllős)  –  –  – –  l  –  –  –  l 

Gumijavító készlet  l  –  – – –  –  – – –

Helytakarékos pótkerék  ¡  l  l  l  l  l  l  l  l 

l =  Alap ¡ = Opció − = Nem választható
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1. kihívás
Új autó – nulla 

CO-kibocsátás

2. kihívás
Életciklus – nulla 
CO-kibocsátás

3. kihívás 
Gyár – nulla 

CO-kibocsátás

4. kihívás 
A vízfelhasználás 
minimalizálása és 

optimalizálása. 

5. kihívás 
Újrafelhasználáson 

alapuló társadalom és 
rendszerek felállítása.

6. kihívás 
A természettel 

harmóniában élő jövőbeni 
társadalom felállítása.

TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁS 2050  
A Toyota hat környezetvédelemmel kapcsolatos kihívást állított maga elé, amelyeket 2050-re szeretne teljesíteni.  

A cél az, hogy a társadalommal együttműködve fenntartható fejlődést alapozzon meg.

   A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra 
vonatkozó módszertant megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV 
Rheinland, és tanúsítványa szerint megfelel az ISO 14040/14044 
szabványnak.

Formatervezés & gyártás 
Járműveink formatervének 
valamennyi részegységét 

vizsgálatnak vetjük alá, hogy 
életciklusuk során a lehető legkisebb 

hatást gyakorolják a környezetre.* 

Logisztika 
A Toyota mindig a leghatékonyabb 

és leginkább környezetbarát 
logisztikai és szállítási 

módszereket kutatja és 
alkalmazza.

Járműkereskedelem 
Folyamatos feladatunknak 

tekintjük, hogy a Toyota 
márkakereskedői hálózata egyre 

jobb környezetvédelmi teljesítményt 
nyújtson a hatékony működés terén.  

Vezetés & szervizelés 
Toyotája hatékonyabb vezetése és 
az eredeti alkatrészek használata 

csökkentheti a kiadásait, valamint a 
környezetre rótt hatást.

Csökkentés, újrahasz-
nosítás, újrafelhasználás 
Minden RAV4 95%-ban újrahasz- 

nosítható és újrafelhasználható. Ezen 
felül környezetvédelmi irányelveink 

értelmében új és innovatív módot 
ajánlunk arra, hogy életciklusa végére 

ért járművét leadhassa. 

A TOYOTA A TELJES ÉLETCIKLUST FIGYELEMBE VÉVE KÖZELÍTI MEG A KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEKET
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Hybrid Szervíz Program 
A Toyota Hybrid Szerviz Programnak* 
köszönhetően gond nélkül élvezheti 

autója vezetését, akár a gépkocsi 
10 éves koráig. 

Toyota minőségi szerviz 
Autójának 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.

Alacsony                    
karbantartási költség 

Minden Toyota jármű tervezése és 
gyártása során ügyeltünk arra, hogy 

karbantartása minél kevesebb 
költséggel járjon. 

Toyota eredeti alkatrészek 
A megnyugtató Toyota-minőség 

érdekében járművébe csak eredeti és 
megfelelő alkatrészeket építünk be. 

Toyota tartozékok 
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a 

gondossággal és fi gyelemmel terveztük 
és gyártottuk, amellyel a Toyota 

gépkocsikat is készítjük.  Minden eredeti 
Toyota tartozékra három év garanciát◊ 

kínálunk.

Átfogó garancia 
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). 

Toyota Eurocare 
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, 

nem kevesebb, mint 40 európai 
országban nyújtunk Toyota Eurocare 

asszisztencia-szolgáltatást három éven 
át§. Amennyiben problémája támadna 

Toyota gépkocsijával, a Toyota Eurocare 
számos különböző módon biztosítja, 

hogy Önnek ne kelljen idő előtt 
befejeznie utazását.

További biztonság 
A Toyota modellek védelmi rendszere 

ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen 
ötperces feltörési vizsgálatának, és 

ezáltal magas szintű vagyonvédelmet 
nyújt. A riasztót és az indításgátlót 

egyaránt jóváhagyták Európa legna- 
gyobb biztosítótársaságai.

* Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hybrid Szerviz Program részleteiről Toyota márkakereskedőjénél!
◊ Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!    § Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

TELJES NYUGALOM A TOYOTA-VAL
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INSPIRED BYINSPIRED BY
TOYOTA GAZOO RACING

A versenyzés a végső megmérettetés. A hegyi utaktól a forró 
sivatagig a TOYOTA GAZOO Racing csapata alkalmazkodik a nehéz 

körülményekhez, ahol a váratlan események gyors döntéseket 
igényelnek. Ez a kihívás inspirál bennünket és arra tanít, hogy egyre 

jobb autókat építsünk, mint a látványos Yaris GR SPORT.
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ÉREZD A YARIS-BAN REJLŐ ENERGIÁT!
www.toyota.hu

Folytassa a Yaris 
felfedezését és olvassa 
be ezt a QR kódot

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 Central 
Europe 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. Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt.   2019. Május.
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