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Nový Yaris, nová láska
Yaris je mnohokrát oceňované auto do mesta, zbožňované pre svoj štýl, funkčnosť a bezpečnosť. 

Teraz nová, ešte lepšia Toyota Yaris s dynamickejším dizajnom, úspornými motormi a paketom 

aktívnej bezpečnosti Toyota Safety Sense v štandardnej výbave ponúka všetko, čo potrebujete 

pre dynamický pohyb po meste.

Zoznámte sa s autom ešte lepšie prispôsobeným vašim potrebám a znovu sa do neho zamilujete.
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Mestské DNA
Toyota Yaris je najpredávanejším modelom značky Toyota v Slovenskej 

republike. Prvá generácia tohto modelu debutovala pred osemnástimi 

rokmi. Od tej doby sa stal Yaris synonymom pre pohodlné, bezpečné 

a dokonale vybavené mestské auto. Jeho najnovšie stelesnenie tento 

koncept zdokonaľuje a ponúka ešte viac možností.
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Moderný dizajn
Zvonku upútajú pozornosť denné LED svetlá v charakteristickom tvare svetelných 

trubíc, ktoré spôsobujú, že auto vyzerá dynamicky a moderne. Atraktívny dizajn diskov 

kolies z ľahkej zliatiny, prepracovaná mriežka chladiča a opticky širší zadný nárazník 

a taktiež elegantné bočné línie sú dokonalým doplnkom modernej siluety hatchbacku. 
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Predné a zadné svetlomety novej Toyoty Yaris využívajú LED technológiu a svetelné 
trubice, čím opticky rozširujú vozidlo a poskytujú mu dynamickejší a modernejší vzhľad.

Žiariaci vzor svetiel sa zbieha do jednej línie, predĺženej chrómovanou lištou, ktorá 
smeruje pohľad k stredovému znaku Toyota a pridáva ešte viac charakteru prednej 
časti novej Toyoty Yaris.

Detaily
Novú verziu Yarisa navrhlo štúdio ED2 v Nice, zodpovedné 

okrem iného za výnimočnú Toyotu C‑HR. Celkom nový tvar 

prednej a zadnej časti zdôrazňuje vodorovná línia, odrážajúca 

nízke ťažisko a moderný dizajn svetiel ešte viac zdôrazňuje 

mestský charakter novej, lepšej Toyoty Yaris.

Profil nového Yarisa je dynamickejší, vďaka zdôraznenej bočnej línii a novým dolným 
dverovým lištám, v klavírnej čiernej alebo chrómovanej úprave.
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Premyslené riešenia
Interiér novej Toyoty Yaris je priestor vytvorený pre pohodlie 

a ergonómiu. Pohodlné sedadlá, elegantný trojramenný kožený 

volant, nový dizajn výduchov, klimatizácia, zaoblený tvar 

multimediálnej obrazovky a ovládacích tlačidiel, nové vzory 

čalúnenia a modernizovaný vzhľad budíkov – to všetko predstavuje 

jasný dôkaz úsilia, ktoré bolo venované dokonalému prevedeniu.
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Polomer otáčania je iba 4,8 m, čo radí novú Toyotu Yaris medzi najobratnejšie vozidlá 
vo svojej triede. Vďaka ovládateľnosti Yarisa nebolo manévrovanie v úzkych uličkách 
alebo na preplnených parkoviskách nikdy jednoduchšie.

Priestranný batožinový priestor ponúka objem 286 l nielen v bežnej, ale aj v hybridnej 
verzii. Po sklopení zadných sedadiel nový Yaris jednoducho zvládne aj väčší náklad.

Yaris využíva skúseností predchádzajúcich generácií a ponúka ešte viac chytrých riešení. 
Vo vnútri si nájde svoje miesto každý druh batožiny, malé predmety alebo nápoje.

Funkčnosť
Vďaka kompaktnej karosérii neprekračujúcej 4 m a výnimočne 

malému polomeru otáčania vo veľkosti 4,8 m, sa stáva jazda 

v  meste rýdzim potešením. Ak pridáme k  tomu rekordných 

86,6 cm priestoru medzi prednými a  zadnými sedadlami 

a  286 l batožinového priestoru, je zrejmé, že nový Yaris je 

dokonale prispôsobený mestskému životnému štýlu.
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Inovatívna technológia
Navrhnutá s ohľadom na ergonómiu. Palubná doska s  analógovými ukazovateľmi 

a farebným multifunkčným displejom s uhlopriečkou 4,2", ponukou v slovenskom jazyku 

a multimediálnym systémom Toyota Touch 2 poskytuje okamžitý prístup ku všetkým 

informáciám, zábave a  multimédiám. Trojročná aktualizácia máp zdarma, voliteľná 

zadná parkovacia kamera a  pripojenie Bluetooth uľahčujú jazdu a  komunikáciu. 

Ak pridáte k  tomu nové vzory čalúnenia, novo navrhnuté výduchy ventilácie a  rad 

štylistických zvýraznení v  rôznych farebných variantoch, zistíte, že sa nachádzame 

v interiéri, ktorý prekvapuje kvalitou predtým nedostupnou pre mestské automobily.

Pokročilý audiosystém vám umožní vychutnať si bohatý zvuk vašej obľúbenej hudby, 
zobrazovať informácie o interpretovi a obálku albumu prostredníctvom Bluetooth 
alebo USB. Toyota Touch 2 ponúka 7" dotykovú obrazovku s pohľadom zo zadnej 
parkovacej kamery a intuitívne menu poskytujúce prístup k najdôležitejším 
informáciám o aute.

Navigácia Toyota Touch 2 s navigáciou Go vám umožní vždy sa dostať do cieľa, vyhnúť 
sa dopravným zápcham a poskytne skvelú zábavu na ceste. Trojročná aktualizácia 
máp zdarma, rozšírená navigácia, zahrnujúca strednú a západnú Európu, kombinované 
služby a rad aplikácií zaručujú, že každá cesta bude príjemná.

4,2" TFT farebný displej umiestnený v strede prístrojového panelu poskytuje prístup 
k  najdôležitejším informáciám o jazde a multimédiách. Prehľadný systém v slovenskom 
jazyku bol prevzatý z modelu RAV4.
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* Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA) je dostupný od verzie Active a Active Hybrid.

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)

Bezpečnostný systém predchádzania kolíziám využíva kameru v spojení s laserom pre 

rozpoznávanie vpredu idúcich vozidiel. Ak systém vyhodnotí potenciálne riziko nehody, 

vodič je akustickým a vizuálnym varovaním upozornený a súčasne sa aktivuje brzdový asistent.

Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA)

Asistent pre jazdu v pruhoch, ako súčasť bezpečnostného systému Toyota Safety Sense, 

sleduje kamerou vodorovné dopravné značenie vpredu na vozovke, a ak vozidlo začne 

vychádzať z jazdného pruhu bez toho, aby vodič dal znamenie o zmene smeru jazdy, systém 

ho akustickým a optickým varovaním upozorní – vodič potom môže smer jazdy upraviť.

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

Automatické diaľkové svetlá zaisťujú optimálne osvetlenie vozovky počas jazdy 

v noci, a to s ohľadom na všetkých účastníkov cestnej premávky. Kamera rozpoznáva 

svetlomety vozidiel blížiacich sa v protismere aj koncové svetlá automobilov idúcich 

vpredu. Súčasne monitoruje aj intenzitu pouličného osvetlenia. Systém automaticky 

prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami pre bezpečnejšiu jazdu po zotmení.

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)*

Systém RSA sleduje dopravné značky pred vozidlom a následne v zornom poli vodiča 

na novom farebnom TFT displeji zobrazuje rôzne užitočné informácie, ako napr. aktuálne 

rýchlostné obmedzenie alebo zákaz predbiehania. Systém tiež vydáva akustické a optické 

varovania v prípade, že vodič príslušné dopravné značky nedodržiava.

Najlepšia ochrana
Nová, vylepšená Toyota Yaris je priekopníkom z hľadiska bezpečnosti, 

ponúka vodičovi a cestujúcim pokročilé systémy aktívnej bezpečnosti, 

ktoré ich chránia pred nebezpečenstvom kolízie. Systém Toyota 

Safety Sense je v každej verzii k dispozícii teraz v štandardnej výbave*, 

čo spôsobuje, že len málo áut v  tejto triede je možné porovnávať 

s Yarisom.
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Poháňané dokonalosťou
Pre mestské vozovky boli navrhnuté štyri jedinečné motory. Jediná v triede 

úplná hybridná jednotka ponúka tichú a komfortnú jazdu a bezkonkurenčnú 

úsporu. Svojou spoľahlivosťou očarila pohonná jednotka 1,0 VVT‑i, ktorá 

získala mnohokrát titul Engine of the Year. Celkom nový motor 1,5 Dual VVT‑iE 

s premenlivým časovaním ventilov umožňuje prácu nielen v Ottovom, ale aj 

v Atkinsonovom cykle. 
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Motor Výkon Kombinovaná spotreba paliva Kombinované emise CO2

1,0 VVT‑i 
5 M/T Benzín

69 k 4,3–4,8 l 
na 100 km

99 až 109 g/km

1,5 Dual VVT‑iE 
6 M/T Benzín

111 k 5,0–5,2 l 
na 100 km

112 až 118 g/km

1,5 Dual VVT‑iE
Multidrive S Benzín

111 k 4,8–5,0 l 
na 100 km

108 až 113 g/km

1,5 Hybrid
e‑CVT Hybrid

100 k 3,3–4,2 l 
na 100 km

75 až 96 g/km

M/T = manuálna prevodovka     Multidrive S = prevodovka s plynulo meniteľným prevodom     e‑CVT = elektronicky riadená prevodovka s plynulo meniteľným prevodom
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1,5 Dual VVT‑iE 111 k
Nový atmosférický benzínový motor 1,5 Dual VVT‑iE je najnovšie dielo vývojárov 

Toyoty, ktorý ponúka úžasnú úsporu paliva, vynikajúce výkony a flexibilitu bez použitia 

turba alebo kompresoru. Jednotka spotrebováva už od 5,0 l/100 km v kombinovanom 

režime a spĺňa prísnu normu Euro 6c.

111 k a krútiaci moment 136 Nm pri 4400 ot./ min (z ktorých 118 Nm – už od 2000 

ot./min) robí túto jednotku extrémne dynamickou a flexibilnou. Mestská jazda je 

pohodlnejšia, pretože vlastnosti motora umožňujú pohyb vo veľkom rýchlostnom 

rozsahu, na rovnakom rýchlostnom stupni.

Vysoký kompresný pomer, vynikajúca tepelná účinnosť a nový systém premenlivého 

časovania ventilov, ktorý umožňuje rýchly prechod motora z Ottovho cyklu na Atkinsonov 

cyklus, dodatočne zvyšujú výkon a úsporu jednotky.

V reakcii na filozofiu downsizingu 

predstavuje Toyota motor, ktorý 

má dostatočný objem pre zaistenie 

vodičom požadovanej jazdnej dynamiky 

pri zachovaní vynikajúcich parametrov 

spotreby a emisie CO2. Motor patrí do 

novej rodiny pohonov ESTEC.
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Hybridný pohon
Revolučný hybridný pohon, ktorý zaručuje ekonomickú a plynulú jazdu, je ideálnym 

riešením do mesta. Použitie nových konštrukčných riešení a protihlukových 

materiálov umožnilo minimalizovať vibrácie a hluk, tiež pri vyšších otáčkach. 

V mestských podmienkach sa motor pohybuje predovšetkým s využitím elektriny, 

takže jazda je tichá a mimoriadne pohodlná.

Kľúčové vlastnosti hybridného pohonu:

• spotreba paliva v meste už od 3,3 l/100 km

• chýbajú diely podliehajúce opotrebeniu (alternátor, štartér a klinové remene)

• nižšie opotrebenie brzdových doštičiek

• možnosť bezhlučného pohybu výhradne s elektrickým motorom

• plynulá jazda s automatickou prevodovkou e‑CVT

• spoľahlivosť, ktorá bola potvrdená nezávislými rebríčkami TÜV

• 20 rokov skúseností Toyoty v sériovej výrobe hybridov

• celosvetovo 10 miliónov predaných vozidiel s hybridným pohonom

• na vybrané prvky sa vzťahuje 5 ročná záruka alebo 100 000 km

Viac ako 20 rokov vyvíjaná 

revolučná hybridná technológia 

Toyoty umožňuje každému vodičovi 

užiť si tichú, plynulú a ekonomickú 

jazdu s nízkymi emisiami 

výfukových plynov. Celosvetovo 

11 miliónov predaných vozidiel 

potvrdzuje tvrdenie, že hybrid je 

pohonom budúcnosti.
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Jedinečný
Výnimočná edícia Selection bola vytvorená pre tých, ktorí hľadajú 

nekompromisnú eleganciu umožňujúcu vyčnievať z davu.
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Selection 
Červená 
rubínová

Selection
Modrá 
vodná
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Selection 
Biela 

ľadovcová

Selection 
Platinová 
bronzová
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Start
Hlavné prvky výbavy

 – Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
 – Systém upozornenia na opustenie jazdného 

pruhu (LDA)
 – Automatické diaľkové svetlá (AHB)
 – Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
 – Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
 – 3 airbagy: airbagy hlavové (1. a 2. rad), kolenný (vodič)
 – Imobilizér
 – Halogénové predné svetlomety
 – Stierače predného okna so senzorom dažďa
 – Čalúnenie sedadiel textilné čierne
 – Kolesá 175/70 R14, oceľové disky kolies
 – Čierne spätné zrkadlá a kľučky dverí
 – Spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
 – Elektricky ovládané predné okná
 – Palubný počítač
 – Multifunkčný volant 
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Ilustračná fotografia.
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Live
Hlavné prvky výbavy

 – Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
 – Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické diaľkové svetlá (AHB)
 – Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
 – 7 airbagov: predný (vodič + spolujazdec), 

bočný (vodič + spolujazdec),
 – Halogénové predné svetlomety
 – Stierače predného okna so senzorom dažďa
 – Čalúnenie sedadiel textilné čierne
 – Kolesá 175/65 R15, oceľové disky kolies
 – Lakované nárazníky
 – Spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
 – Elektricky ovládané predné okná
 – Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
 – Palubný počítač
 – Lakované vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí
 – Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
 – Klimatizácia manuálna
 – Autorádio CD + MP3 + WMA (6 reproduktorov)
 – USB vstup
 – Bluetooth systém
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Fotografia zobrazuje verziu Live.
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Live Hybrid
Hlavné prvky výbavy Live Hybrid

 – Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
 – Systém upozornenia na opustenie 

jazdného pruhu (LDA)
 – Automatické diaľkové svetlá (AHB)
 – Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
 – 7 airbagov: predný (vodič + spolujazdec), 

bočný (vodič + spolujazdec),
 – Halogénové predné svetlomety
 – Predné halogénové svetlomety projektorové
 – Stierače predného okna so senzorom dažďa
 – Čalúnenie sedadiel textilné čierne
 – Kolesá 175/65 R15, oceľové disky kolies
 – Lakované nárazníky
 – Spätné zrkadlá s ukazovateľmi smeru
 – Elektricky ovládané predné okná
 – Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
 – Palubný počítač
 – Lakovaná predná mriežka
 – Klimatizácia automatická dvojzónová
 – Lakované vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí
 – Kolesá 175/65 R15, oceľové disky kolies
 – Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
 – Klimatizácia manuálna
 – Autorádio CD + MP3 + WMA (6 reproduktorov)
 – USB vstup
 – Bluetooth systém
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Fotografia zobrazuje verziu Live Hybrid.
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Business 
Business Hybrid
Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Live)

 – Predné hmlové svetlá (iba pre konvenčný pohon)
 – Zadné parkovacie senzory
 – Dojazdové rezervné koleso
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Fotografia zobrazuje konvenčnú verziu výbavy Business.
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* Tempomat vo verzii Active nie je k dispozícii pre motor 1,0 VVT‑i (69 k) 5 M/T benzín.

Active
Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Live)

 – Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
 – Obloženie palubnej dosky a výplní 

dverí – mäkký plast
 – Kožený volant a rukoväť parkovacej brzdy
 – Čalúnenie sedadiel textilné čierne/sivé
 – Farebný TFT displej 4,2"
 – Automatický obmedzovač rýchlosti
 – Tempomat*
 – Multimediálny dotykový systém Toyota Touch® 2 

(slovenský jazyk) (6 reproduktorov)
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Fotografia zobrazuje verziu Active.
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Active Hybrid
Hlavné prvky výbavy Active Hybrid 
(navyše k výbave Live Hybrid)

 – Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
 – Obloženie palubnej dosky a výplní dverí – mäkký plast
 – Kožený volant a rukoväť parkovacej brzdy
 – Čalúnenie sedadiel textilné čierne/sivé
 – Farebný TFT displej 4,2"
 – Tempomat
 – Multimediálny dotykový systém Toyota Touch® 2 

(slovenský jazyk) (6 reproduktorov)
 – Bezkľúčové štartovanie tlačidlom
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Fotografia zobrazuje verziu Active Hybrid.
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Active + paket Trend 
Active Hybrid + paket Trend
Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Active a Active Hybrid)

 – Predné halogénové svetlomety projektorové
 –  Predné hmlové svetlá
 – Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí
 – Lakovaná predná mriežka chladiča
 – Lakované bočné lišty vo farbe klavírna čierna
 – Kolesá 175/65 R15, zliatinové disky kolies
 – Zadná parkovacia kamera
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Fotografia zobrazuje verziu Active + paket Trend.
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Selection
Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Active)

 – LED svetlá denného svietenia
 – Zadné kombinované svetlá LED a brzdové svetlá
 – Predné halogénové svetlomety projektorové
 – Predné hmlové svetlá
 – Predná lakťová opierka
 – Čalúnenie sedadiel textilné dvojfarebné 

čierne s modrým prešitím/bordó 
(v závislosti od exteriérovej farby)

 – Zatmavené bočné okná a zadné okno 
(Privacy glass)

 – Čierna strecha
 – Lakovaná predná mriežka v tvare včelieho plástu
 – Bočná lišta dverí vo farbe klavírna čierna
 – Zadný strešný spojler
 – Kolesá 195/50 R16, čierne zliatinové disky kolies
 – Elektricky ovládané predné a zadné okná
 – Klimatizácia automatická dvojzónová
 – Chladený úložný priestor
 – Zadná parkovacia kamera
 – Tmavý strop
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Fotografia zobrazuje verziu Selection Modrá vodná.
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Selection Hybrid
Hlavné prvky výbavy Selection Hybrid 
(navyše k výbave Active Hybrid)

 – LED svetlá denného svietenia
 – Zadné kombinované svetlá LED a brzdové svetlá
 – Predné hmlové svetlá
 – Predná lakťová opierka
 – Čalúnenie sedadiel textilné dvojfarebné 

čierne/modré prešitie/bordó
 – Zatmavené bočné okná a zadné okno 

(Privacy glass)
 – Čierna strecha
 – Lakovaná predná mriežka v tvare včelieho plástu
 – Bočná lišta dverí vo farbe klavírna čierna
 – Zadný strešný spojler
 – Kolesá 195/50 R16, čierne zliatinové disky kolies
 – Elektricky ovládané predné a zadné okná
 – Zadná parkovacia kamera
 – Tmavý strop
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Fotografia zobrazuje verziu Selection Modrá vodná.
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Style
Hlavné prvky výbavy 
(navyše k výbave Active)

 – LED svetlá denného svietenia
 – Zadné kombinované svetlá LED a brzdové svetlá
 – Predné halogénové svetlomety projektorové
 – Predné hmlové svetlá
 – Predná lakťová opierka
 – Textilné čalúnenie v čiernej farbe s prvkami 

prírodnej / umelej kože a Alcantary
 – Lakovaná dolná mriežka chladiča
 – Chrómovaná bočná lišta dverí a okien
 – Zadný strešný spojler
 – Kolesá 195/50 R16, zliatinové disky kolies
 – Elektricky ovládané predné a zadné okná
 – Klimatizácia automatická dvojzónová
 – Chladená priehradka pred spolujazdcom
 – Zadná parkovacia kamera
 – Tmavý strop
 – Osvetlenie priestoru pre nohy

Paket Senso Smart

 – Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie 
Smart Entry& Start

 – Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
 – Spätné zrkadlá
 – Elektricky sklopné, vyhrievané predné sedadlá
 – Senzor šera
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Fotografia zobrazuje verziu Style s paketom Senso Smart.
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Style Hybrid
Hlavné prvky výbavy Style Hybrid 
(navyše k výbave Active)

 – LED svetlá denného svietenia
 – Zadné kombinované svetlá LED a brzdové svetlá
 – Predné hmlové svetlá
 – Predná lakťová opierka
 – Textilné čalúnenie v čiernej farbe s prvkami 

prírodnej / umelej kože a Alcantary
 – Chrómovaná bočná lišta dverí a okien
 – Zadný strešný spojler
 – Kolesá 195/50 R16, zliatinové disky kolies
 – Elektricky ovládané predné a zadné okná
 – Chladený úložný priestor
 – Zadná parkovacia kamera
 – Tmavý strop
 – Senzor šera (ALC) – automatická aktivácia svetiel
 – Osvetlenie priestoru pre nohy

Paket Senso Smart

 – Pre 1,5 Hybrid: bezkľúčové nastupovanie 
a štartovanie Smart Entry& Start

 – Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
 – Spätné zrkadlá – elektricky sklopné,
 – Vyhrievané predné sedadlá
 – Senzor šera
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Fotografia zobrazuje verziu Style s paketom Senso Smart
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Farby
Biela, odtiene sivej, tmavo modrá, živá červená 

alebo klasická čierna? Vyberte farbu zodpovedajúcu 

presne vašej povahe a vyrazte do mesta.
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040 Biela – čistá*

1G2 Platinová – bronzová**

084 Biela – ľadovcová***

1G3 Sivá – popolavá**

8X2 Modrá – vodná**

2PP Modrá vodná****
so strechou v čiernej farbe

* Štandardný lak karosérie, za príplatok   ** Metalický lak karosérie   *** Perleťový a špeciálny lak karosérie   **** Lak karosérie pre výbavu Selection

3P0 Červená – ohnivá

2PN Červená rubínová****
so strechou v čiernej farbe

1F7 Strieborná – saténová**

1H5 Sivá - cementová** 209 Čierna – nočná obloha**

3T3 Červená – rubínová***

2NS Biela ľadovcová****
so strechou v čiernej farbe

2NT Platinová – bronzová****
so strechou v čiernej farbe
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Čalúnenie sedadiel
Interiér novej Toyoty Yaris je miesto, kam sa budete radi vracať. 

Dokonalé materiály a jedinečné vzory čalúnenia spôsobia, že každá 

chvíľa strávená v sedadle bude čistým potešením.

1. K dispozícii pre výbavu Live a Business. 2. K dispozícii pre výbavu Active. 3. K dispozícii pre výbavu Style. 
4. K dispozícii pre výbavu Selection Červená rubínová. 5. K dispozícii pre výbavu Selection Modrá vodná. 
6. K dispozícii pre výbavu Selection Platinová bronzová. 7. K dispozícii pre výbavu Selection Biela ľadovcová.

2

Textilné čalúnenie 
v čiernej a sivej farbe

1

Textilné čalúnenie v čiernej farbe

3

Textilné čalúnenie 
v čiernej farbe 
s prvkami 
prírodnej / umelej 
kože a Alcantary
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4 5

6 7

Textilné čalúnenie v čiernej farbe s farebnými prvkami

4

1

5

2

6

7

3
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Disky kolies
Zoznámte sa s novými vzormi diskov, ktoré sa 

dokonale hodia k bočnej línii auta a zdôrazňujú 

dynamiku a mestský charakter siluety novej 

Toyoty Yaris.
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15" zliatinové disky kolies
Štandardne pre výbavu Active s paketom 
Trend a Active Hybrid s paketom Trend

15" oceľové disky kolies
Štandardne pre výbavu Live, 

Live Hybrid, Business 
a Business Hybrid

14" oceľové disky kolies
Štandardne pre výbavu Start 

16" zliatinové disky kolies
Štandardne pre výbavu Selection 

a Selection Hybrid

15" oceľové disky kolies
Štandardne pre výbavu 
Active a Active Hybrid

16" zliatinové disky kolies
Štandardne pre výbavu Style  

a Style Hybrid
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Technické údaje
Spaľovací motor

1,0 VVT‑i 
5 M/T

1,5 Dual VVT‑iE 
6 M/T

1,5 Dual VVT‑iE 
CVT

1,5 VVT‑i Hybrid 
e‑CVT

Typ Radový trojvalec Radový štvorvalec Radový štvorvalec 
Radový štvorvalec + Synchrónne 
striedavý motor s permanentným 
magnetom

Palivo Bezolovnatý 
benzín,najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Bezolovnatý benzín, 
najm. 95 oktánov

Rozvodový mechanizmus DOHC 12v, VVT‑i DOHC 16v, Dual VVT‑iE DOHC 16v, Dual VVT‑iE DOHC 16v, VVT‑i
Systém rozvodu paliva El. vstrekovanie paliva El. vstrekovanie paliva El. vstrekovanie paliva El. vstrekovanie paliva
Zdvihový objem (cm3) 998 1 496 1 496 1 497
Vŕtanie × zdvih (mm) 71,0 × 84,0 72,5 × 90,6 72,5 × 90,6 75,0 × 84,7
Kompresný pomer (:1) 11,5 13,5 13,5 13,4
Maximálny výkon [k (kW)/ot.min-1] 69 (51)/6 000 111 (82)/6 000 111 (82)/6 000 100 (74) (celk. systémový výkon)

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot.min-1) 95 pri 4 300 136 pri 4 400 136 pri 4 400 111 pri 3 600 až 4 400  
(zážihový motor)

Emisná norma Euro 6 Euro 6c Euro 6c Euro 6

Elektrický motor
Maximálne napätie (V) – – – 520
Maximálny výkon (kW) – – – 45
Maximálny krútiaci moment (Nm) – – – 169
Akumulátor hybridného motora – – – nikel‑metal hydrid (NiMH)
Menovité napätie (V) – – – 144
Počet batériových článkov – – – 120
Kapacita (Ah) – – – 6,5

Prevodovka
Typ Manuálna Manuálna Multidrive S e‑CVT

Rýchlosti
Maximálna rýchlosť (km/h) 155 175 175 165
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 15,3 11 11,2 11,8

Spotreba paliva (l/100 km)
Mesto 5,2–5,5 6,3–6,6 6,0–6,2 3,1–3,7
Mimo mesto 3,8–4,3 4,2–4,3 4,1–4,3 3,3–4,3
Kombinovaná 4,3–4,8 5,0–5,2 4,8–5,0 3,3–4,2
Objem palivovej nádrže (l) 42 42 42 36

Emise CO2 (g/km)
Kombinované 99 až 109 112 až 118 108 až 113 75 až 96
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Zavesenie kolies
1,0 VVT‑i 

5 M/T
1,5 Dual VVT‑iE 

6 M/T
1,5 Dual VVT‑iE 

CVT
1,5 VVT‑i Hybrid 

e‑CVT
Druh zavesenia predných kolies Vzpery McPherson
Druh zavesenia zadných kolies Torzná priečka
Min. priemer otáčania stopový/obrysový (m) (kolesá 15") 9,6/10,0
Min. priemer otáčania stopový/obrysový (m) (kolesá 16") 10,2/11,0

Vonkajšie rozmery (mm)
Celková dĺžka 3 945
Celková šírka 1 695
Celková výška 1 510
Rázvor náprav 2 510
Rozchod kolies vpredu (15"/16") 1 485/1 465
Rozchod kolies vzadu (15"/16") 1 470/1 455
Previs vpredu 810
Previs vzadu 625
Objem batožinového priestoru 286

Rozmery interiéru (mm)
Dĺžka 1 915
Šírka 1 420
Výška 1 250

Hmotnosti (kg)
Celková hmotnosť 1 450 1 545 1 545 1 565

5 M/T – manuálna päťstupňová prevodovka (Manual Transmission), 6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka (Manual Transmission), Multidrive S (CVT) – prevodovka s plynule meniteľným prevodom (Continuous Variable Transmission), 
e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom.
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Zoznámte sa podrobnejšie s technickými systémami vozidla Toyota Yaris.

Slovník pojmov

1,0 VVT‑i (69 k)

Ultra ľahký a kompaktný benzínový motor 
VVT‑i s objemom jeden liter. Vďaka flexibilnej 
a efektívnej prevádzke troch valcov, je spotreba 
benzínu a emisie CO2 mimoriadne nízka.

Brzdový asistent (BA)

Keď ste nútení núdzovo brzdiť, brzdový 
asistent to okamžite zistí a automaticky 
zvýši brzdný tlak. To umožní systému ABS 
pracovať s maximálnou účinnosťou.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) 
s elektronickou distribúciou brzdnej 
sily (EBD)

Účelom systému ABS je zabrániť zablokovaniu 
kolies pri prudkom brzdení. Systém EBD 
doplňuje túto funkciu optimalizáciou rozdelenia 
brzdnej sily na jednotlivé kolesá podľa ich 
zaťaženia. Obidva systémy dohromady vám tak 
pomáhajú udržať vozidlo pod kontrolou aj pri 
náhlom a prudkom brzdení. 

1,5 Dual VVT‑iE (111 k)

Nový, technologicky pokročilý a spoľahlivý 
atmosférický benzínový motor 1,5 Dual VVT‑iE 
poskytuje ohromujúcu úsporu paliva, skvelý 
výkon a flexibilitu bez použitia turba alebo 
kompresoru. Jednotka s výkonom 111 k 
spotrebuje iba 5,0 l/100 km (kombinovaná 
spotreba), a jej krútiaci moment je 136 Nm 
pri 4400 ot./min. Motor patrí do novej rodiny 
pohonov ESTEC.
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ISOFIX (uchytenie autosedačky pre deti)

Vo vozidle sú zabudované špeciálne kotviace 
body – vrátane horného úchytného pásu, 
ktorý bráni preklopeniu sedačky dopredu – 
pre bezpečný a pohodlný spôsob správneho 
upevnenia detskej sedačky ISOFIX (k dispozícii 
u autorizovaných predajcov Toyota).

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Systém HAC pomáha vodičovi plynulo sa 
rozbehnúť i v prudkom svahu tým, že podrží 
brzdu v činnosti ešte 2 sekundy po uvoľnení 
pedálu. Vozidlo preto nemôže pred rozjazdom 
cúvnuť. Systém sa aktivuje automaticky, 
ak stojí vozidlo v kopci a pokiaľ sa radiaca páka 
nachádza v ktorejkoľvek pozícii pre jazdu vpred.

Prevodovka Multidrive S

Prevodovka s plynulou zmenou prevodového 
pomeru (CVT) v sebe spája plynulé radenie 
typické pre automatické prevodovky 
s úspornosťou paliva manuálnych prevodoviek. 

Zádržný systém SRS – 7 airbagov

Tento model je vybavený siedmimi airbagmi. 
Kolenným airbagom pre vodiča, čelnými SRS 
airbagmi pre vodiča a predného spolujazdca, 
bočnými airbagmi pre predné sedadlá 
a priebežnými hlavovými SRS airbagmi pre 
cestujúcich na predných aj zadných sedadlách.
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Riadenie stability vozidla (VSC)

Systém VSC podľa potreby automaticky aktivuje 
brzdy na jednotlivých kolesách a riadi okamžitý 
výkon motora tak, aby pomohol vodičovi udržať 
stabilitu vozidla a zabrániť tomu, aby sa vozidlo 
pri jazde v prudkých zákrutách alebo na klzkom 
povrchu dostalo do šmyku.

Toyota Safety Sense

Bezpečnostný systém Toyota Safety Sense 
prináša inovatívne technológie aktívnej 
bezpečnosti zaisťujúce ešte bezpečnejšiu 
jazdu. Srdcom Toyota Safety Sense sú 
štyri systémy – Predkolízny bezpečnostný 
systém, Systém upozornenia na opustenie 
jazdného pruhu, Automatické prepínanie 
diaľkových svetiel a Systém rozpoznávania 
dopravných značiek.

Sedadlá s ochranou krčnej chrbtice (WIL)

Pri náraze v nižších rýchlostiach, najmä zozadu, 
sedadlá s ochranou krčnej chrbtice WIL 
pomáhajú udržať správnu vzájomnú polohu 
trupu tela a hlavy cestujúcich, a tým znižujú 
vážnosť poranenia krčnej chrbtice.

Systém riadenia trakčnej sily (TRC)

Ak sa rozbiehate na klzkom povrchu napr. v zime 
a do kopca alebo akcelerujete tak razantne, 
že sa kolesá začnú stratou priľnavosti pretáčať, 
systém TRC automaticky zníži výkon motora 
a upraví činnosť bŕzd. Tým stabilizuje vozidlo 
a obnoví jeho optimálnu trakciu.

Zoznámte sa podrobnejšie s technickými systémami vozidla Toyoty Yaris.

Slovník pojmov
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Predpínače bezpečnostných pásov 
a obmedzovače tlaku

Predpínače a obmedzovače tlaku sú súčasťou 
bezpečnostných pásov predných sedadiel 
a pomáhajú znížiť riziko zranenia cestujúceho 
v oblasti hrudníka.

Indikátor preradenia (GSI)

Pre zabezpečenie optimálnej spotreby 
paliva a nízkych emisií výfukových plynov 
(iba manuálna prevodovka), navrhuje špeciálny 
indikátor zmenu prevodového stupňa.

Zavesenie predných a zadných kolies

Systém zavesenia kolies u všetkých vozidiel 
značky Toyota bol optimálne nastavený tak, 
aby zaisťoval špičkovú stabilitu, pohodlie pri 
jazde aj dokonalú ovládateľnosť. Na prednej 
náprave sa používa zavesenie so vzperami 
MacPherson a na zadnej náprave zavesenie 
s torznou tyčou. Vinuté pružiny a tlmiče 
ponúkajú precízne nastavené odpruženie 
a prispievajú k výborným jazdným 
vlastnostiam vozidla.
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Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje problematike životného prostredia, nájdete na adrese: www.toyota.sk v sekcii Svet Toyota alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO2. 

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO2. 

Výzva 3
Továreň – nulové 

emisie CO2.

Výzva 4
Minimalizácia 

a optimalizácia 
spotreby vody. 

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 

ktorá žije v harmónii 
s prírodou.

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať 
do roku 2050. Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý konštrukčný 
prvok našich automobilov, aby 

sme si boli istí, že v priebehu 
celého životného cyklu bude 

jeho vplyv na životné prostredie, 
pokiaľ možno, čo najmenší. 

Logistika
Toyota sa vždy snaží používať čo 
najefektívnejšie a najšetrnejšie 

dodávateľské a logistické 
riešenia pre životné prostredie.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, aby zásady 

ekologickej efektívnosti boli 
zavádzané tiež v predajnej 

sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda 

automobilom a použitie 
originálnych dielov Toyoty 

umožňujú šetriť peniaze 
a minimalizovať škodlivý 

dopad na životné prostredie.

Znižujte, opätovne 
využívajte a spracovávajte

95 % vášho vozidla Yaris môže 
byť znovu použité a je možné ho 

opakovane využiť. Navyše, naša politika 
ochrany životného prostredia ponúka 
inovatívne spôsoby vrátenia starého 

automobilu, až nastane tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Lepšie zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací systém Toyota 

uspel v prísnom päťminútovom teste odolnosti 
proti vlámaniu stanovenom poisťovacími 

spoločnosťami.

Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 
najmenej raz za rok alebo každých 15 000 km 

(podľa toho, čo nastane skôr). 

Nízke náklady na údržbu Toyoty
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté tak, 

aby boli minimalizované náklady na ich údržbu.

Originálne diely Toyota
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 

a schválené diely, preto si môžete byť istí 
najvyššou kvalitou Toyota.

Originálne príslušenstvo Toyota
Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté 

a vyrobené s rovnakým dôrazom na detail ako 
celé vozidlo. Na všetky prvky príslušenstva 

Toyota zakúpené spoločne s vozidlom
sa vzťahuje záruka 3 roky.¹

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou alebo montážnou1 chybou v každom novom 

vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu až 3 roky alebo 100 000 km.2

Predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2
Toyota prichádza s ponukou predĺženej záruky Toyota Extracare 3 + 2/160 000 km. 

Toyota Extracare je komplexný poistný program pokrývajúci mechanické a elektronické 
poruchy vášho vozidla na porovnateľnej úrovni, ako je štandardná záruka výrobcu na 

nové vozidlo. Toyota Extracare predlžuje záruku výrobcu o ďalšie dva roky na päť rokov 
alebo o 60 000 km na celkových 160 000 km*. Súčasťou programu sú aj bezplatné 

celoeurópske cestné asistenčné služby Toyota Eurocare na ďalšie 2 roky bez obmedzenia 
počtu najazdených kilometrov. Teraz máte možnosť si program Toyota Extracare objednať 
nielen pri kúpe vašej novej Toyoty, ale aj na vaše vozidlo Toyota s preukázateľnou históriou 

predpísanej servisnej údržby, ktoré nie je staršie ako tri roky od uvedenia do prevádzky 
a nemá najazdených viac ako 100 000 km. Šťastnú cestu!

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota.

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

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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V honbe 
za emóciami
Nové riešenia a  technológie, ktoré používame v  extrémnych podmienkach 

motoristického športu, nám umožňujú vytvárať ešte lepšie autá pre každého 

vodiča. Bez ohľadu na to, či navrhujeme auto do mesta alebo pre trať, vynakladáme 

všetko úsilie, aby naše vozidlá poskytovali radosť z  jazdy. TOYOTA GAZOO Racing 

je  stelesnením snahy spoločnosti TOYOTA presahovať všetky medze. WRC tím 

je  zložený z  najnáruživejších, najodhodlanejších a  najskúsenejších odborníkov 

pod  vedením štvornásobného majstra sveta, Tommiho Mäkinena. Silný začiatok 

sezóny roznietil túžbu po ďalších úspechoch. Pripravte sa na ešte silnejšie emócie!
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Spotreba paliva a emisie CO2 závisia od zvolenej verzii vozidla; pohybujú sa od 3,3 do 5,0 l / 100 km, resp. od 75 do 112 g / km (v kombinovanom jazdnom cykle). Uvedené hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 sa merajú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
v aktuálnom znení, vr. vykonávacích opatrení pre rôzne stupne výbavy určené pre európsky trh.
Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od modelov 
dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špeci kácií a vybavenia. • Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotogra í vytlačených v tomto katalógu. • Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť 
akýkoľvek detail v technických údajoch, špeci káciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. • ©2018 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME)• Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti 
Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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