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TOYOTA YARIS JE BILA IMENOVANA 
ZA EVROPSKI AVTO LETA 2021
To laskavo nagrado že vrsto let 
soorganizira devet avtomobilskih 
publikacij iz devetih evropskih držav. 
Žirija, ki jo sestavljajo avtomobilski 
novinarji iz vse Evrope, izbira med 
modeli, ki so bili na novo predstavljeni 
na evropskem trgu. Ponovna zmaga 
pomeni da je Toyota Yaris drugič na 
evropskem prestolu.
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Novi Yaris je popoln mestni avtomobil, 
ustvarjen za urbana doživetja. Združuje 
dinamično obliko in progresivno 
hibridno tehnologijo. To je avtomobil, 
ki je vedno poln energije in je vedno 
pripravljen na akcijo. 

Z njim boste doživeli popolno svobodo 
v gibanju.

SVOBODA 
    V GIBANJU
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ZAPELJEOBLIKA,KI 

Novi Yaris je zasnovan s strastjo in 
gorečnostjo. To je avtomobil, ki zna uživati 
v trenutku. Njegova podoba izžareva 
neizmerno ljubezen do gibanja. Je drzen in 
prefinjen, kompakten in mogočen. Agilnost in 
dinamiko ima v krvi. 

ČRNI FIŽOL KUROMAME 
Idealno zaobljene linije in 
svetleča lupina japonskega 
�žola kuromame so z 
obliko novega Yarisa dobile 
svojo novo podobo.

DINAMIČEN IN MOGOČEN 
KOT BIK
Yaris izžareva tudi mogočno 
dinamiko bika, ki ga razganja 
od kinetične energije.  

UNIKATNA STREŠNA LINIJA 
Neprekinjena linija, ki se začne 
s pokrovom motorja in se 
nadaljuje vse do strehe, daje 
Yarisu podobo atleta, ki čaka 
na start v startnih blokih. 

ZADNJI ODBIJAČ V ZASNOVI 
BUMERANGA 
Zadnji odbijač s svojo zasnovo 
spominja na bumerang, 
kar omogoča, da so kolesa 
pomaknjena povsem nazaj. 
S tem pa se še poveča 
mogočnost avtomobila.

KONDENZIRANO AGILEN
Vsak milimeter novega Yarisa 
je skrbno premišljen. Zasnovan 
je s kratkimi previsi in veliko 
medosno razdaljo, ki je osnova 
prostorne notranjosti.

OBLIK A

Mario Majdanđić  – oblikovalec zunanjosti Yarisa
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Novi Yaris je zasnovan na temelju 20-letnih 
izkušenj na področju razvoja hibridnih 
tehnologij. Opremljen je s povsem novim 
1,5-litrskim bencinskim motorjem in 
izboljšanim hibridnim sistemom četrte 
generacije. To je unikatna mešanica 
angažirane zmogljivosti in izjemne energijske 
učinkovitosti. Njegova lahka litij-ionska 
baterija ponuja še več moči, samopolnilni 
hibridni sistem pa ustvarja še več energije. 

ELEKTRIFIKACIJE
HIBRID

-MOČ 

HIBRID
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Vsak detajl v novem Yarisu je zasnovan okoli 
vas. Od za dotik občutljive nadzorne plošče 
do atraktivnih števcev. Zasnovan je tako, da 
ima voznik roke ves čas na volanu in pogled 
na cesti. 

Minimalistično čista nadzorna plošča in 
kompakten volanski obroč zagotavljata 
samozavest in omogočata idealen vozniški 
položaj. 

V SREDIŠČU 
STE VI.

KOKPIT

98



Notranjost v novem Yarisu izžareva 
sodobnost in slogovno dovršenost. Izdelana 
je iz kakovostnih materialov, ki so prijetni 
za otip. Ambientalna osvetlitev ponuja 
senzorično okolje, v katerem nikoli ne 
zmanjka zabave. Vtis razkošja zagotavljajo 
ogrevani volan in posebni nasloni za roke. 
Za praktičnost pa skrbijo številne odlagalne 
površine§ in predali. V novem Yarisu boste 
imeli vse. 

NOTR ANJOST

VSAKODNEVNA ELEGANCA

§ Na voljo pri modelih s hibridnim pogonom.
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V novem Yarisu se boste znašli v osrčju 
sodobne tehnologije, ki ponuja intuitivni 
povezavi Apple CarPlay™ in Android 
Auto™. Na osrednjem zaslonu je mogoče 
tudi upravljanje navigacije 3D. 25,4 cm 
(10-palčni) barvni projekcijski zaslon pa 
omogoča varno in nemoteno vožnjo. 

NAVDUŠUJOČA  TEHNOLOGIJA

TEHNOLOGIJA

1. 25,4 CM (10-PALČNI) BARVNI PROJEKCIJSKI ZASLON 
Informacije boste imeli ves čas pred sabo in pogled boste 
lahko ohranjali na cesti. 

2. BREZŽIČNO POLNJENJE NAPRAV
Posebna površina omogoča brezžično polnjenje mobilnih 
naprav, kar pripomore k še večji brezskrbnosti.

3. TOYOTA TOUCH® 2 
Toyota Touch 2 vam omogoča popoln nadzor pri 
izboru glasbe, podatkov o vozilu in drugih funkcij. 
Predvsem pa ponuja možnost osebnostnih nastavitev. 

Za dobavljivost, prosimo, preverite pakete opreme.

1. 2. 3.
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VEDNO POVEZANI S SVOJIM VOZILOM 
TOYOTA.
Aplikacija MyT App na vašem 
pametnem telefonu omogoča 
komunikacijo z vašim avtomobilom. Od 
doma lahko načrtujete svoje potovanje, 
locirate svoje vozilo in prejemate 
obvestila o rednih servisnih intervalih.

Izobraževalne vsebine Hybrid Coaching 
analitično ocenjujejo vaš slog vožnje 
in vam z uporabnimi nasveti svetujejo, 
kako lahko podaljšate čas vožnje 
v električnem načinu in zmanjšate 
porabo goriva. Tako boste od svojega 
hibrida dobili največ.

INTUITIVNO, NAPREDNO, ZABAVNO 
Povezavi Apple CarPlay™ in Android 
Auto™ omogočata uporabo priljubljenih 
aplikacij Spotify, WhatsApp, Audible, 
Google Maps in Waze, ki jih je mogoče 
upravljati tudi z zvočnimi ukazi Siri in OK 
Google.

MyT Multimedia omogoča dostop do 
informacij, ki olajšajo vaše potovanje. Na 
voljo so prometne informacije v realnem 
času, obvestila pred stacionarnimi 
radarji ... Poleg tega pa tudi podatki o 
zanimivostih ob poti in prostih parkirnih 
mestih. Vse skupaj pa si je mogoče 
ogledati s storitvijo Google Street View.

ŽIVLJENJE SE ZGODI, 
KO SE POVEŽETE. 
Povezljive storitve MyT vsebujejo aplikaciji 
MyT in MyT Multimedia, ki omogočata 
zabavnejšo in varnejšo vožnjo ne glede 
na to, ali ste v avtomobilu ali zunaj 
njega. Povezljive storitve MyT omogočajo 
tudi dostop do izobraževalnih vsebin, 
povezanih z učinkovito uporabo hibridnega 
pogonskega sklopa. Ob vsem tem pa boste 
svoj pametni telefon lahko povezali s svojim 
avtomobilom in uporabljali svoje najljubše 
aplikacije kar na zaslonu multimedijskega 
sistema.

POVEZANA VOŽNJA

APLIK ACIJA MY T

Več informacij: www.toyota-europe.com/MyT
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Novi Yaris je opremljen s tremi bencinskimi 
pogonskimi sklopi: z 1,0-litrskim 
trivaljnikom in povsem novim 1,5-litrskim 
trivaljnikom, ki je na voljo v bencinski in 
hibridni različici. 1,5-litrski motor s svojim 
navorom omogoča tekočo vožnjo in 
linearno pospeševanje. Odlično se znajde 
na mestnih ulicah in odprtih cestah. 

MOČ 
IN ZMOGLJIVOST

HIBRID
1,5 L BENCINSKI HIBRID E-CVT
Skupna sistemska moč: 85 KW / 116 KM
Poraba goriva*: 3,8 - 4,9 l/100km
Emisije CO2*: 87 - 98 g/km
Pospešek 0-100km: 9,7 sek.
Na voljo na: Luna, Stella, Sol, Sport, 
Style, Elegant in GR SPORT

BENCINSKI MOTOR
1,0 L 5 R/M
Moč: 53 KW / 72KM
Poraba goriva*: 5,6 - 5,9 l/100km
Emisije CO2*: 127 - 134 g/km
Pospešek 0-100km: 14,6 sek.
Na voljo na: Luna, Stella in Sol  

BENCINSKI MOTOR
1,5 L  6 R/M
Moč: 92 KW / 125 KM
Poraba goriva*: 5,3 - 5,6 l/100km
Emisije CO2*: 125-138 g/km
Pospešek 0-100km: 9,0 sek.
Na voljo na: Stella, Sol, Sport, 
Elegant, Style in GR SPORT  

BENCINSKI MOTOR
1,5 L CVT
Moč: 92 KW / 125 KM
Poraba goriva*: 5,5 - 5,7 l/100km
Emisije CO2*: 128 - 135 g/km
Pospešek 0-100km: 10,2 sek.
Na voljo na: Stella, Sol, Sport, 
Elegant in Style

R/M = ročni menjalnik
e-CVT = elektronsko nadzorovani samodejni menjalnik
* kombinirana vožnja

POGONSKI SKLOPI
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Prepričani smo, da je varnost pravica. Zato je 
novi Yaris standardno opremljen s paketom 
varnostne tehnologije Toyota Satety Sense, 
ki vključuje sistem za zaznavanje trka z 
asistenco krmiljenja in nočnim zaznavanjem 
pešcev. Pametni prilagodljivi tempomat z 
zaznavanjem prometnih znakov, ki vozilo 
ohranja na nastavljeni hitrosti in opozarja 
voznika, če morda ne vozi po omejitvah 
hitrosti. Yaris vedno mislil namesto vas in 
skrbi za vašo varnost.

NOVA 
STOPNJA VARNOSTI

VARNOST

SISTEM ZA ZAZNAVANJE TRKA 
Z ASISTENCO KRMILJENJA IN 
NADZOROM VOŽNJE SKOZI 
KRIŽIŠČE
Napredni sistem za zaznavanje 
trka uporablja samodejno 
zaviranje in asistenco krmiljenja 
in s tem zmanjšuje možnost 
morebitnega trka.

SISTEM ZA OHRANJANJE 
VOZNEGA PASU
Če avtomobil začne 
nenadzorovano zapuščati 
sredino voznega pasu, ga 
asistent krmiljenja usmeri na 
ustrezni položaj. 

SISTEM ZA ZAZNAVANJE 
MRTVEGA KOTA 
Sistem opozarja voznika na 
vozila, ki jih je prezrl v vzvratnem 
ogledalu.

SISTEM ZA ZAZNAVANJE 
PREČNEGA PROMETA PRI 
VZVRATNI VOŽNJI
Pri vzvratni vožnji s parkirnega 
mesta vam bodo pomagali 
posebni senzorji, ki bodo v bližini 
zaznali kakšno oviro. Voznik bo 
obveščen s slišnim in vidnim 
signalom, sistem pa bo po 
potrebi sprožil tudi samodejno 
zavoro.

Za dobavljivost preverite stran 20. 
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LUNA ČISTA OBLIKA, KI ZAGOTAVLJA 
POPOLN UŽITEK V VOŽNJI.

LUNA - OSNOVNA OPREMA
− 38,1 cm (15-palčna) jeklena platišča s 

pokrovi
− Sistem predhodne zaznave in opozorila 

na morebitni trk s pešci (podnevi 
in ponoči) ali kolesarji (podnevi) 
s samodejno aktivno pomočjo pri 
zaviranju

− Sistem predhodne zaznave na 
morebiten trk pri zavijanju v križišču

− Prilagodljivi radarski tempomat
− Sistem sledenja voznega pasu
− Sistem prepoznavanja prometnih znakov
− Sistem samodejnega uravnavanja 

dolžine svetlobnega snopa
− Dnevne luči LED
− Kombinirane zadnje luči LED
− Multimedijski prikazovalnik Toyota 

Touch 2 s 17,8 cm (7-palčni) za dotik 
občutljivim barvnim zaslonom

− 10,7 cm (4,2-palčni) informacijski zaslon 
med merilniki

− Samodejna klimatska naprava*
− Povezava pametnega telefona
− Sredinski naslon za roke spredaj*
− Elektronska ročna zavora*
− Glasovno prepoznavanje
− Povezava Bluetooth za prostoročno 

telefoniranje in prenos glasbe
− Analogni merilnik hitrosti in moči
− Sredinski naslon za roke spredaj*
− Funkcija Follow Me Home

PAKETI OPREME

Osnovni paket opreme z opcijskim multimedijskim sistemom Toyota Touch 2.
* Velja samo za modele s hibridnim pogonom.
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STELLA IN SOL IZJEMNO UDOBJE, KI OLAJŠA 
POTOVANJE.

STELLA - DODATNO K OPREMI LUNA
− Sistem Smart Entry & Push Start za 

samodejno odklepanje vozila in zagon 
motorja s pritiskom na gumb*

− Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
− Prednji meglenki
− Ogrevani zunanji ogledali
− Usnjen volanski obroč, ročica parkirne 

zavore in prestavna ročica
− 4 zvočniki
− Kozmetično ogledalo pri vozniku in 

sovozniku
− Zadnji spojler v barvi vozila
− Zvočno izolativno vetrobransko steklo
− Senzor za dež

SOL - DODATNO K OPREMI STELLA
− Multimedijski prikazovalnik Toyota 

Touch 2 z 20,3 cm (8-palčnim) za dotik 
občutljivimbarvnim zaslonom (brez CD)

− 6 zvočnikov
− 38,1 cm (15-palčna) lita platišča
− Zadnje luči LED
− Smernika LED zadaj s sekvenčnim 

delovanjem
− Električni pomik prednjih in zadnjih 

stekel s funkcijo One Touch in varnostnim 
mehanizmom

− Dodatno zatemnjena stekla zadaj

PAKETI OPREME

* Velja samo za modele s hibridnim pogonom.
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SPORT UDOBJE, INTUITIVNA 
TEHNOLOGIJA IN VIDEZ, 
KI VZAME SAPO.

PAKETI OPREME

SPORT - DODATNO K OPREMI SOL
− 40,6 cm (16-palčna) lita platišča
− Dnevne luči LED
− Prednji in zadnji meglenki LED
− Digitalni merilniki hitrosti
− Elektrokromatsko notranje 

ogledalo z avtomatskim 
zatemnjevanjem

− 10,7 cm (4,2-palčni) 
multiinformacijski barvni zaslon 
med merilniki

− Sistem Smart Entry & Push Start 
za samodejno odklepanje vozila 
in zagon motorja s pritiskom na 
gumb**

OPCIJA
− bela streha

** bencinski motor
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RAZKOŠJE IN PREFINJENOST, 
KI POTOVANJE SPREMENITA V 
UŽITEK.

ELEGANT

PAKETI OPREME

DODATNO K OPREMI SPORT
− 43,2 cm (17-palčna) lita platišča Elegant
− Samodejno poklopljivi zunanji ogledali
− Okvirji oken v temni krom barvi
− Samodejna klimatska naprava z 

dvoobmočnim delovanjem
− Ogrevan usnjen volan
− Sedeži v kombinaciji usnja in tekstila v 

sivi barvi
− Gretje prednjih sedežev
− Po višini nastavljiv sovoznikov sedež
− Notranjost v svetlo sivi barvi
− Žep v naslonjalu sovoznikovega sedeža
− Brezžični polnilnik prenosnih naprav
− Kozmetično ogledalo pri vozniku in 

sovozniku z osvetlitvijo
− Ambientalna osvetlitev vrat
− Električno nastavljiva ledvena opora
− Tehnologija Nanoe X - Ionizator zraka 

(samo hibrid)
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IZBERITE SVOJ SLOG. 
KER POVPREČNOST NIKOLI 
NI BILA ALTERNATIVA.

STYLE

PAKETI OPREME

DODATNO K OPREMI ELEGANT
− 43,2 cm (17-palčna) lita platišča Style
− Sprednja maska s temnimi kromiranimi detajli
− Streha in stebrički v črni barvi
− Sedeži v kombinaciji tkanine in usnja
− Športna notranjost v črni barvi
− Hlajen predal pred sovoznikom
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GR SPORT ŠPORTEN, DINAMIČEN IN 
VEDNO POLN ENERGIJE. 
UŽIVAJTE VSAK TRENUTEK V 
MESTU IN NA ODPRTI CESTI.

PAKETI OPREME

SPORT - DODATNO K OPREMI STYLE
− 45,7 cm (18-palčna) GR SPORT lita platišča
− GR SPORT sprednja maska
− GR SPORT sedeži
− GR SPORT volan in prestavna ročica
− GR SPORT digitalni števec
− Izgubi kozmetično ogledalo pri sečniku na 

voznikovi in sovoznikovi strani, električno 
nastavljivo ledveno oporo, avtomatsko 
poklopljiva zunanja ogledala, Nanoe X 
inonizator zraka
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DEFINIRAJTE 
SVOJ SLOG.

POUDARITE SVOJ SLOG – 
TOKYO FUSION
Sodobni poudarki ustvarjajo unikaten slog, 
s katerim boste drugačni in boste izstopali iz 
množice. 

POUDARKI
— Sprednja in zadnja obroba
— Stranske letve

DODATKI

KROMIRANI DODATKI
Atraktivni kromirani dodatki na zračniku 
motorja in sprednjem odbijaču povečujejo 
eleganco novega Yarisa. Kromirane stranske 
letve se ujemajo s profilom avtomobila in 
poudarjajo njegovo aerodinamiko. 
Na zadnjem koncu avtomobila pa dodajajo 
dotik kakovosti. 

POUDARKI
— Zadnja obroba
— Kromirane stranske letve
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ODSTRANLJIVA 
VLEČNA KLJUKA
Montaža vlečne kljuke 
je preprosta, prav tako 
odstranitev. Izdelana 
je iz nerjavnega jekla. 
Poleg tega pa ima tudi 
varnostno ključavnico. 

DODATKI 

PREČNI NOSILCI
Prečna nosilca ponujata 
aerodinamično zasnovo in sta 
odlična osnova za namestitev drugih 
dodatkov, kot so strešni kovček, 
nosilci za smuči, snežne deske in 
kolesa. Sta dovolj široka za 4 pare 
smuči ali 2 snežni deski. Opremljena 
sta z gumirano zaščito, ki ne 
poškoduje športnih pripomočkov. 

PREČNI NOSILEC IN TORBA 
ZA SHRANJEVANJE
Prečni nosilec je preprost 
za namestitev in je 
opremljen s ključavnico. 
To je osnova, na katero
lahko namestite nosilce 
za kolesa, smuči in snežne 
deske. Nosilce lahko 
shranimo v posebno torbo, 
ki je izdelana iz robustnega 
poliestra in PVC.

DODATEN 
PROSTOR 
Opremite svojega Yarisa za počitnice ali 
športne aktivnosti. Na strehi avtomobila 
lahko pridobite precej dodatnega 
prostora za prevoz prtljage in športnih 
pripomočkov. 

Z različnimi zaščitnimi dodatki boste 
zavarovali občutljive dele svojega Yarisa. 
Tako boste tudi dolgoročno poskrbeli za 
njegov popolni videz. 

STREŠNI KOVČEK THULE MOTION 800
Strešni kovček je kot ustvarjen za zimske 
počitnice. Odpira se na obeh straneh, kar 
omogoča preprosto nakladanje prtljage.

TOYOTA PROTECT
Toyota ProTect je revolucionaren nov premaz na 
podlagi silicija, ki so ga razvili Nasini znanstveniki. 
Omogoča visokokakovostno zaščito površin na 
vozilu. Gre za novo tehnologijo, ki tvori molekulsko 
vez z lakom vašega avtomobila in tako ustvari 
izjemno odporno zaščito. Z enim nanosom 
zavarujete lak vozila za prihodnjih pet let.

GUMIJASTE PREPROGE
Po meri izdelane preproge pomagajo 
zavarovati tla pred umazanijo, blatom 
in vodo. Ker jih je mogoče odstraniti, je 
njihovo čiščenje preprosto.

ZAVESICE PROTI BLATU
Namenska zaščita karoserije pred vodo, 
blatom in kamenjem izpod koles. Komplet 
za sprednji in zadnji kolesi.

GUMIJASTA ZAŠČITA PRTLJAŽNEGA DNA
Posebna zaščita, ki je izdelana iz odporne 
črne plastike z visokimi robovi, varuje 
površino prtljažnega prostora pred vodo, 
blatom, peskom in umazanijo.

ZAŠČITNA PLOŠČA NA ZADNJEM 
ODBIJAČU
Zaščitna plošča varuje površino zadnjega 
odbijača pred praskami in odrgninami, ki bi 
nastale pri nakladanju prtljage.

ProTect
Toyota

ZAŠČITNI PREMAZZAŠČITNI PREMAZ

ZAŠČITITE 
SVOJ SLOG.
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IZBOR 
BARV

* biserna barva § kovinska barva
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BARVE

DVOBARVNE 
KOMBINACIJE
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38,1 cm (15-palčna) 
5-kraka lita platišča, 
srebrna 
Standardno v paketu 
opreme Sol

38,1 cm (15-palčna) 
jeklena platišča z 
8-krakimi pokrovi
Standardno v paketih 
oprem Luna in Stella

40,6 cm (16-palčna) 
5-kraka strojno obdelana 
lita platišča, črna
Standardno v paketu 
opreme Sport

43,2 cm (17-palčna) 5-kratka 
lita platišča v črni barvi
Standardno na paketu 
opreme Style

40,6 cm (16-palčna) 
10-kraka lita platišča
Standardno pri opciji Warm 
Delicacy, opcijsko na paketih 
opreme Stella, Sol in Elegant

38,1 cm (15-palčna) 
5-kraka lita platišča, 
srebrna 
Opcijsko na voljo v vseh 
paketih opreme.

40,6 cm (16-palčna) 
5-kraka strojno obdelana 
lita platišča, temno siva
Opcijsko na voljo v vseh 
paketih opreme.

43,2 cm (17-palčna) 
10-kraka strojno 
obdelana lita platišča
Standardno v paketu 
opreme Elegant

43,2 cm (17-palčna) 
10-kraka strojno obdelana 
lita platišča, temno siva
Opcijsko na voljo v vseh 
paketih opreme.

PLATIŠČA
PL ATIŠČ A

Standardno pri opciji Warm 
Delicacy, opcijsko na paketih 
opreme Stella, Sol in Elegant

45,72 cm (18-palčna) lita 
platišča GR SPORT z rdečo črto
Standardno na paketu opreme 
GR SPORT
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OBLAZINJENJA
OBL A ZINJENJA

Kombinacija tkanin v črni barvi
Standardno v paketu opreme Luna

Prešita črna tkanina s sivimi šivi 
Standardno v paketih oprem 
Stella, Sol in Sport

Kombinacija tkanine in usnja v črni 
barvi s sivimi šivi 
Standardno v paketu opreme Style

Tkanina Taupe s črnimi šivi
Standardno pri opciji Warm 
Delicacy

Sedeži GR SPORT v perforirani 
imitaciji usnja
Standardno na paketu opreme 
GR SPORT

Kombinacija tkanine in usnja v 
sivi barvi
Standardno v paketu opreme 
Elegant
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI 
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid 
e-CVT

  Bencin  

1,0 l VVT-i bencin 
5 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
CVT

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 3,8-4,9 5,6-5,9 5,3-5,6 5,5-5,7

Nizka hitrost (l/100 km) 2,9-3,7 6,3-6,6 7-7,4 7-7,3

Srednja hitrost (l/100 km) 3,2-3,8 5-5,1 5,1-5,3 5-5,2

Visoka hitrost (l/100 km) 3,5-4,4 4,8-5,1 4,6-4,8 4,6-4,9

Extra visoka hitrost (l/100 km) 5,2-6,5 6,4-6,9 5,4-5,7 5,9-6,2

Priporočeno gorivo 95 ali več oktanski 95 ali več oktanski 95 ali več oktanski 95 ali več oktanski 

Prostornina posode za gorivo (l) 36 42 42 42

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (g/km) 87-96 127-134 125-131 128-135

Nizka hitrost (g/km) 66-83 142-149 165-173 165-171

Srednja hitrost (g/km) 67-85 113-117 119-125 117-123

Visoka hitrost (g/km) 79-99 110-115 108-113 109-115

Extra visoka hitrost (g/km) 113-148 145-156 128-134 138-146

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AM)

Emisijski razred EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 148,7 306 243,2 159,7

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 24,6 33,6 18 14,2

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 21,1 30,9 15,4 11,9

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 9,5 25,1 8,0 6,7

Dimni delci (mg/km) – – 0,33 0,67

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 70,0 70,0 72,0 70,0

MOTORJI

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid 
e-CVT

  Bencin  

1,0 l VVT-i bencin 
5 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
CVT

Število valjev 3, v vrsti 3, v vrsti 3, v vrsti 3, v vrsti

Mehanizem ventilov M15A-FXE 1KR-FE M15A-FKS M15A-FKS

Sistem vbrizga goriva Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje

Prostornina (cm3) 1490 998 1490 1490

Premer in gib bata (mm x mm) 80,5 x 97,6 71,0 x 84,0 80,5 x 97,6 80,5 x 97,6

Kompresijsko razmerje 14,0:1 11,8:1 14,0:1 14,0:1

Največja moč (KM) 92 72 125 125

Največja moč (kW/vrt./min) 68/5500 53/6000 92/6600 92/6600

Največji navor (Nm/vrt./min) 120/3600-4800 93/4400 153/4800-5000 153/4800-5000

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (DIN hp) 116 – – –

Največja skupna izhodna moč hibridnega sistema (kW) 85 – – –

Sprednji elektromotor Hibridna baterija

Tip Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim 
magnetom Tip Litij-ionska baterija

Največja moč (kW) 59 Nazivna napetost (V) 177,6

Največji navor (Nm) 141 Kapaciteta baterije (3 hr) amp. hr. 4,3

ZMOGLJIVOSTI

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid 
e-CVT

  Bencin  

1,0 l VVT-i bencin 
5 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
CVT

Največja hitrost (km/h) 175 160 180 180

0–100 km/h (s) 9,7 14,6 9,0 10,2

Koe�cient upora 0,31 / 0,32* 0,32 0,31 0,31

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe 
WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno kon�guracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti 
vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, 
stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). 
Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light * Style oprema.

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik         R/M = Ročni menjalnik        CVT = brezstopenjski samodejni menjalnik
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI 
MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid 
e-CVT

  Bencin  

1,0 l VVT-i bencin 
5 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
CVT

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 2065 2220 2405 2405* / 2435**

Masa praznega vozila (kg) 1080-1180 960-1040 1040-1120 1065-1145

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 450 750 850 850

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 450 520 550 550

VZMETENJE

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid 
e-CVT

  Bencin  

1,0 l VVT-i bencin 
5 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
CVT

Spredaj MacPherson vzmetna roka

Zadaj Neodvisno dvojno prečno vodilo

ZAVORE

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid 
e-CVT

  Bencin  

1,0 l VVT-i bencin 
5 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin 
CVT

Prednje zavore Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore

Zadnje zavore Kolutne zavore Bobnaste zavore Bobnaste zavore Bobnaste zavore

ZUNANJE DIMENZIJE 5-vrat

Dolžina 3940

Širina 1745

Višina 1500

Kolotek spredaj 1518 / 1521 / 1531

Kolotek zadaj 1514 / 1524 / 1528

Previs spredaj 800

Previs zadaj 580

Medosna razdalja 2560

MERE PRTLJAŽNEGA PROSTORA 5-vrat

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih zadnjih sedežih (l) 286

Prostornina prtljažnika do strehe ob podrtih zadnjih sedežih (l) 947

Skupna dolžina prtljažnika ob postavljenih zadnjih sedežih (mm) 630

Skupna širina prtljažnika (mm) 1004

Skupna višina prtljažnika (mm) 837

Višina prtljažnika do zadnje police (mm) 556

MERE NOTRANJOSTI 5-vrat

Notranje mere – dolžina (mm) 1845

Notranje mere – širina (mm) 1430

Notranje mere – višina (mm) 1190

OBRAČALNI KROG 5-vrat

Min. obračalni krog – pnevmatike/karoserija (m) 9,8◊ / 10,4

* Oprema Stella in Sol. § Oprema Style.

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik R/M = Ročni menjalnik CVT = brezstopenjski samodejni menjalnik ◊ 15’’ platišča.
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Za manjšo porabo vode smo v naših 
tovarnah začeli zbirati deževnico. 
Uporabljamo tudi različne očiščevalne 
metode, ki omogočajo reciklažo in ponovno 
uporabo vode.

ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA 
PORABE VODE

IZZIV 4

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo 
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil 
znamke Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako 
vsakemu avtomobilu, ko v enem življenjskem 
ciklu doseže konec svoje poti, omogočimo 
novo življenje.

USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV 
NA PODLAGI RECIKLIRANJA

IZZIV 5

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki 
jo varujemo kot naše največje bogastvo. V ta 
namen sadimo drevesa in v urbanih okoljih 
ustvarjamo nove zelene površine, s čimer 
želimo pripomoči k družbi, ki se zaveda 
pomena narave in sožitja z njo.

USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI 
V SOŽITJU Z NARAVO

IZZIV 6

OKOLJSKI IZZIVI 
TOYOTA 2050 IN 
OKOLJSKA ZAVEZA 
ŽIVLJENJSKEGA 
CIKLA

Pri znamki Toyota smo si zadali 
cilj, da bomo izničili vse negativne 
vplive na okolje. Zadali smo si šest 
izzivov, ki jih želimo uresničiti do leta 
2050. Vsak izmed njih je usmerjen 
v ustvarjanje pozitivne trajnostne 
družbe in varovanje našega planeta 
kot celote.

Za več informacij obiščite:
www.toyota.si ali
kontakitrajte svojega
lokalnega trgovca Toyota. * Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in 

odobril TÜV Rheinland in ima certi�kat ISO14040/14044.

Toyota Yaris nastaja v skladu z 
najvišjimi kakovostnimi standardi v 
tovarni TMMF v Vallenciensu v Franciji.

OKOLJE

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov 
zmanjšati emisije novih vozil v primerjavi s 
tistimi, ki so bila proizvedena leta 2010. Za 
dosego tega cilja želimo razviti nova vozila 
z nizkimi emisijami ali brez njih.

BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA
IZZIV 1

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, 
prijaznih do okolja. Analiziramo jih in 
preoblikujemo, da imajo v svojem celotnem 
življenjskem ciklu čim manjši negativni vpliv 
na okolje.*

ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂
IZZIV 2

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških 
obratov uporabljamo najsodobnejšo 
tehnologijo in si prizadevamo za uporabo 
obnovljivih virov energije. Zavezali smo se k 
večji energijski učinkovitosti naših obratov. 
Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno in 
vodikovo energijo.

TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂
IZZIV 3
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POPOLNA BREZSKRBNOST

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri 
proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so 
posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

SERVISNI PROGRAM ZA 
HIBRIDE
Kritje podaljšanega varstva za hibridno baterijo na 
letni ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 
let po registraciji vozila.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni 
pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj 
vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. 
Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali 
po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni 
deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado 
motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi 
triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 
40 evropskih državah.**

10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva 
izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in 
zanesljivosti.
Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v program 
Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km) 
in podaljšano jamstvo za hibridno baterijo do 10 let 
za naša hibridna vozila. Program Toyota Relax se 
lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja 
en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal 
za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA 
PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila v 
program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga je 
mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 185.000 
km in traja en servisni interval, kakršen je predpisan 
za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam 
v primeru poškodbe pnevmatike bezplačno nudimo 
cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz vozila na 
Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo poškodovano 
pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z novo, 
enakovredno.*

ORIGINALNA DODATNA 
OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in 
izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo 
kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno 
garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*
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TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov 
v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in speci�kacijah vozila boste  lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotogra�jah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje 
pravico do sprememb podrobnosti speci�kacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. 
˝ Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.

05/22/YARIS/SI

TOYOTA YARIS
SVOBODA V GIBANJU




