
YARIS  
CROSS



DVA  
ZNAČAJA 
Ne glede na to, kam vas vodi življenje, se 
na pot vedno odpravite v svojem ritmu. 
Yaris Cross vam bo s svojo unikatno 
mešanico drznosti in so�sticiranosti pri 
tem vedno stal ob strani. To je športni 
terenec, ki se odlično znajde na mestnih 
ulicah in odprtih cestah. Opremljen 
je z zmogljivim hibridnim sistemom in 
pametnim štirikolesnim pogonom, ki vam 
skupaj zagotavljata še več samozavesti na 
vaših pustolovščinah. Odpeljite se naprej. 
Pojdite kamorkoli in kadarkoli. 
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VEDNO  
V GIBANJU.
Oglejte si svet z novega zornega kota. Visok 
položaj za volanom ponuja izjemen pregled 
nad dogajanjem na cesti in vozniku daje 
občutek popolnega nadzora. Yaris Cross 
samozavest dviguje na višjo stopnjo.

Drzni oboki koles in širok položaj 
zagotavljajo mogočno cestno podobo. 
Hkrati pa se avtomobil zaradi svoje 
kompaktne zasnove odlično znajde na 
mestnih ulicah. Pametni štirikolesni pogon, 
raznovrstna in prostorna notranjost sta brez 
težav kos vsakodnevnim izzivom. Yaris Cross 
je športni terenec, ki uživa v gibanju.
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NEUSTAVLJIVA 
ENERGIJA.
Yaris Cross je opremljen s četrto generacijo 
samopolnilnega hibridnega sistema, ki 
omogoča lahkotno vožnjo v urbanih okoljih 
in na odprtih cestah. Novi, 1,5-litrski hibridni 
pogonski sklop zmore 116 konjskih moči in 
ponuja najboljše zmogljivosti in energijsko 
učinkovitost v svojem razredu. Preklapljanje 
med elektromotorjem in bencinskim motorjem 
je skorajda neopazno. Voznik je vedno nagrajen 
s tekočo vožnjo, odzivnim pospeševanjem, 
poleg tega pa lahko precej časa deluje v 
brezemisijskem načinu. Ko pritisnete na gumb 
START, vas nič več ne more ustaviti. 

SAMOZAVEST V GIBANJU.

Zahvaljujoč platformi TNGA in 
hibridnemu pogonskemu sklopu 
Yaris Cross ponuja obilo zabave pri 
vožnji in je hkrati prijazen do okolja. 
Nizko težišče in toga karoserija 
omogočata agilnost na mestnih 
ulicah in dinamiko na ovinkastih 
podeželskih cestah. Yaris Cross se 
ponaša z najmanjšo porabo goriva v 
svojem razredu in z izjemno nizkimi 
emisijami CO2. Ob vsem tem boste 
res začutili pravi tok življenja. 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI MOTORJA 1,5 l 
Petrol Hybrid e-CVT 

MOČ:
116 KM 

PORABA GORIVA:* 
4,4–5,0 (sprednji pogon)/ 
4,7–5,1 (AWD-i) l/100 km 

EMISIJE CO₂:
100–113 (sprednji pogon) –  
106–115 (AWD-i) g/km 

POSPEŠEK 0–100 KM/H:
11,2 (sprednji pogon) –  
11,8 (AWD-i) sek 

Na voljo na: Luna, Sol, Sport, Elegant, 
Adventure, Premiere

* AWD-i na voljo od Sol opreme naprej

* Kombinirani cikel z menjalnikom e-CVT 6 7



NEUSTAVLJIV 
V VSAKI 
SITUACIJI. 

Yaris Cross je edini kompaktni hibridni športni 
terenec, ki ponuja varnost pametnega 
štirikolesnega pogona, ki je kos še tako 
razburljivim dogodivščinam. Tudi v močnem 
dežju brez težav vozi po ovinkasti cesti in 
spelje na zahtevnem terenu. Predvsem 
pa zagotavlja oprijem in stabilnost, ki vas 
vedno rešita iz morebitnih težav. Samodejno 
preklaplja iz pogona na sprednja kolesa na 
štirikolesni pogon, ob tem pa ves čas ohranja 
najmanjšo porabo goriva in emisije CO2 v 
svojem razredu.

POMOČ JE VEDNO PRI ROKI. 

Kadar postanejo razmere na cesti 
nepredvidljive, ima štirikolesni 
pogon AWD-i dva dodatna aduta 
v rokavu. Ponuja namreč načina 
Trail in Snow, ki na poledenelih, 
zasneženih in blatnih cestah 
zmanjšujeta zdrs koles in tako 
zagotavljata dober oprijem ter 
vozilo ohranjata na vaši poti.
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MOČAN IN  
SOFISTICIRAN.

Kako smo ustvarili tako energičen 
slog? Yaris Cross ponuja pre¤njen 
videz, ki izvira iz oblike diamanta in 
poudarja mogočne oboke koles. Tako 
deluje kot robustni športni terenec.

USTVARJEN 
ZA MESTNO 
ŽIVLJENJE.
Yaris Cross je odraz želja in potreb evropskih 
kupcev. Navdahnjen je bil z ikonično podobo 
dragih kamnov. Oblikovalci so ga zasnovali 
kot okretni diamant, ki izžareva drzni 
premijski videz.
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PRIVABLJA MESTNO 
POZORNOST. 

Ne glede na to, ali je parkiran ali samo 
švigne mimo. Yaris Cross nikoli ne ostane 
neopažen. Njegova atraktivna zunanjost z 
18-palčnimi strojno obdelanimi platišči je 
garancija za so�sticiranost. Urbana tematika 

s toplo srebrnimi dekorativnimi elementi, 
satenasto kromiranimi dodatki in tekstilom 
Taupe, ki deluje kot usnje, je kot ustvarjena 
za raziskovanje. 
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NAJ BO  
VSAK DAN 
PUSTOLOVŠČINA.
Življenje je pustolovščina. Še posebej, če je 
to Yaris Cross Adventure. Sprednja in zadnja 
podložna plošča, temno siva 18-palčna lita 
platišča še poudarjajo robustni videz. Ko 
boste na streho naložili gorska kolesa ali 
jadralne deske, boste tudi z naravnimi barvami 
notranjosti začutili, da je to športni terenec, ki 
je dobesedno ustvarjen za pustolovščine.

1514



PROSTOR,  
KI SLEDI TOKU 
ŽIVLJENJA.
Yaris Cross ima vedno pri roki pravilen odgovor. 
Z vami gre po nakupih ali na izlet. Je praktičen 
in raznovrsten. Ponuja samodejno odpiranje 
vrat prtljažnika. Poleg tega ima prtljažnik 
nastavljivo dvovišinsko dno, ki omogoča, da 
je določena prtljaga skrita pred neželenimi 
pogledi. Poseben varnostni pas pa omogoča, 
da je prtljaga vedno trdno na svojem mestu. 
Življenje je težko pametnejše. 

VAŠ PROSTOR,  
VAŠA PRAVILA.

Yaris Cross ponuja velik prtljažni 
prostor. Z zlaganjem zadnjih 
sedežev ga je mogoče še dodatno 
povečati. Zadnji sedeži ponujajo 
sistem zlaganja v razmerju 
40:20:40. Tako boste s seboj lahko 
vzeli vso opremo, ki jo potrebujete. 

Standardno pri paketih opreme Elegant, Adventure in Premiere. Opcijsko pri paketu opreme Sport. 
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VEDNO 
POVEZANI.
Napredni multimedijski sistem Toyota Smart 
Connect omogoča sodobno povezanost. Novi 
9-palčni visoko resolucijski zaslon, ki je občutljiv 
za dotik, je središče dogajanja, ki omogoča 
upravljanje glasbe in telefona, poleg tega pa 
ponuja dostop do vseh pomembnih podatkov o 
vožnji. Njegovo delovanje je intuitivno in varno. 
Navigacija v oblaku zagotavlja aktualne cestne 
informacije in voznika opozarja na morebitne 
zastoje, obvoze in nevarnosti. Toyota Smart 
Connect iz vaše vožnje odstranjuje stres, saj 
vas obvešča o omejitvah hitrosti, varnostnih 
kamerah in radarjih. Na voljo je tudi 10-palčni 
projekcijski zaslon, ki omogoča še večjo 
osredotočenost na vožnjo.

HUD barvni rikazovalnik standardno na: Premiere. Opcijsko na voljo na: Sport in Elegant.
Toyota Smart Connect standardno pri paketu opreme Premiere. Opcijsko na voljo pri paketih opreme Sol, Sport in Adventure. 18 19



SINHRONIZIRANO 
ŽIVLJENJE.
Tudi če nekaj dni ne sedete v svoj avtomobil, 
ste z njim še vedno lahko povezani. Storitve 
Remote Control* omogočajo nastavitve 
temperature, odklepanje in zaklepanje vrat 
ter prižiganje pozicijskih luči. Vse to omogoča 
aplikacija MyT, ki jo imate na svojem pametnem 
telefonu. 

Poleg tega boste uživali v brezžičnih povezavah 
pametnega telefona, vključno s povezavama 
Apple CarPlayTM z zvočno asistentko Siri voice 
in Android AutoTM z asistentom Google. Ko 
ste enkrat povezani, lahko uživate v številnih 
aplikacijah, kot so Spotify, WhatsApp, Audible, 
Google Maps in Waze, vse pa so dostopne 
na osrednjem zaslonu. Izbirali boste lahko 
najljubšo glasbo, opravljali telefonske klice in 
pošiljali sporočila. V vsakem trenutku boste 
občutili sodobno sinhroniziranost življenja. POVEZAN.  

VEDNO IN POVSOD.

Aplikacija MyT s svojimi povezljivimi 
storitvami omogoča še večjo 
povezanost z avtomobilom. Od 
doma lahko načrtujete potovanje, 
pošiljate opomnike in s storitvijo 
Hybrid Coaching izboljšujete 
brezemisijski izkoristek svoje 
vožnje. Aplikacija MyT iz življenja 
iztisne največ.

Na voljo samo v povezavi s sistemom Toyota Smart Connect.
Več informacij je na voljo na spletni povezavi: www.toyota-europe.com/MyT/disclaimer.

* Prikazane storitve Remote Control so namenjene zgolj ilustraciji.
Za informacije, katere storitve so na voljo na slovenskem trgu, se obrnite na lokalnega 
trgovca Toyota. 

Pri uporabi storitev Remote Control zagotovite naslednje: 
Preverite, da vozilo varno stoji na mestu. Preverite tudi okolico vozila. Zagotovite, da v 
notranjosti vozila ni ljudi ali živali.  
Ne zaženite sistema, če je odprt pokrov motorja, ali je vozilo parkirano v zaprtem prostoru 
brez prezračevanja. Prosimo, spoštujte okolje ter zmanjšajte hrup in onesnaževanje zraka. 
Pri uporabi storitev spoštujte lokalno zakonodajo. Na določenih področjih je uporaba 
storitev Remote Control omejena na 3 minute.20 21



NA T-MATE 
SE VEDNO 
LAHKO 
ZANESETE.
Ne glede na to, katera presenečanja prinaša 
novi dan, je Yaris Cross vedno korak spredaj. 

T-Mate je ime za paket varnostnih in 
asistenčnih sistemov, ki olajšujejo vožnjo 
in skrbijo za večjo varnost. Od sistema za 
preprečevanje trka do parkirnega asistenta 
Toyota Teammate Advanced Park. T-Mate 
vam stoji ob strani na avtocesti in v mestnih 
središčih. Skrbi za vas, vaše potnike in druge 
udeležence v prometu. 

Sestavni del paketa T-Mate je tudi sistem 
za prilagajanje snopa luči, ki zaznava druga 
vozila in sveti v ovinke. Tako izrazito olajšuje 
vožnjo ponoči, zmanjšuje stres in hkrati skrbi 
za varnost.

SISTEM ZA PREPREČEVANJE 
TRKA Z ASISTENCO 
KRMILJENJA V SILI IN 
ASISTENCO PRI VOŽNJI 
SKOZI KRIŽIŠČE. 

Če sistem za preprečevanje trka 
zazna možnost trka, o tem obvesti 
voznika z zvočnim in vizualnim 
opozorilom. Če voznik prepozno 
stopi na zavoro, sistem sproži 
samodejno zaviranje. Poleg tega 
zaznava pešce (podnevi in ponoči) 
in kolesarje (samo podnevi). Sistem 
ponuja tudi novi funkciji asistence 
krmiljenja v sili in asistence pri 
vožnji skozi križišče. Vozniku pa 
zagotavlja podporo pri hitrih 
manevrih, pri katerih ohranja 
stabilnost vozila.

PRILAGODLJIVI PAMETNI 
TEMPOMAT.

Združuje funkcije prilagodljivega 
tempomata in sistema za 
prepoznavanje prometnih znakov. 
Pametni prilagodljivi tempomat 
ohranja hitrost in varnostno razdaljo 
glede na vozilo, ki vozi spredaj. 
Poleg tega pa voznika opozarja, če 
prekorači omejitev hitrosti. 

SISTEM ZA OHRANJANJE 
VOZNEGA PASU.

Če se vozilo nepričakovano 
oddaljuje od sredine svojega 
voznega, ga sistem z blagim 
manevrom spet vrne na  
pravi položaj.

SAMODEJNO PRILAGAJANJE 
SNOPA LUČI.

Sistem pri nočni vožnji zaznava 
nasproti vozeča vozila in ustrezno 
prilagodi snop osvetlitve. 

ZAZNAVANJE MRTVEGA 
KOTA.*

Sistem opozarja voznika na vozila, 
ki se znajdejo v mrtvem kotu in 
posledično niso vidna v vzvratnih 
ogledalih. 

ASISTENT ZA VZVRATNO 
VOŽNJO S SAMODEJNIM 
ZAVIRANJEM.** 

Pri vzvratnem speljevanju s 
parkirnega mesta sistem s pomočjo 
posebnih senzorjev zaznava vozila 
in druge ovire. Voznika opozori 
z opozorili in po potrebi sproži 
samodejno zaviranje ter tako 
prepreči trčenje.

* Sistem za zaznavanje mrtvega kota je standardno na voljo pri paketih opreme Elegant in Premiere.
** Asistent za vzvratno vožnjo s samodejnim zaviranjem je na voljo samo z avtomatskim menjalnikom pri paketih 
opreme Elegant in Premiere. 22 23



NASLONITE SE, 
UŽIVAJTE IN 
PARKIRAJTE.

360-STOPINJSKI  
POGLED MESTA. 

Panoramski pogled združuje štiri kamere, 
ki ustvarjajo 360-stopinjski posnetek 
okolice avtomobila in omogočajo varno in 
preprosto parkiranje. 

* Na voljo pri hibridni različici paketa opreme Elegant.

Ko so vam na voljo vsa parkirna mesta v 
mestu, vas nič ne more ustaviti. Ne glede na 
to, ali je na voljo bočno parkirno mesto pred 
vašo najljubšo trgovino ali vzvratno parkirišče 
pred lokalnim supermarketom, vam parkirni 
asistent Toyota Teammate Advanced Park 
vedno z veseljem pomaga. Varno in brez 
težav opravi tudi najzahtevnejše manevre. 
Upravlja volan ter pedali za zavoro in plin. 
Pritisk in stres, ki ste ju občutili pri parkiranju, 
sta postala preteklosti. 

Standardni del sistema so tudi 360-stopinjski 
panoramski monitor, sistem za zaznavanje 
mrtvega kota, sonda za ocenjevanje 
oddaljenosti s samodejnim zaviranjem*, 
sistem za zaznavanje prečnega prometa s 
samodejnim zaviranjem. T-Mate skrbi, da bo 
vožnja v mestu udobna tudi tam, kjer je vse 
skupaj res tesno.
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LUNA
Čista podoba športnega terenca z nujnim udobjem in 
varnostjo. Pripravljen za urbano življenje.

GLAVNE ZNAČILNOSTI

 — 40,6 cm (16 palčna) jeklena platišča s 
pokrovi

 — 10,7 cm (4,2 palčni) TFT-prikazovalnik 
med merilniki

 — Digitalni merilniki
 — Paket aktivne varnosti Toyota Safety 
Sense 2®

 — Prilagodljiv radarski tempomat
 — Sistem sledenja voznega pasu
 — Sistem samodejnega uravnavanja 
dolžine svetlobnega snopa

 — Upravljanje avdionaprave, omejevalnika 
hitrosti, tempomata in sistema sledenja 
voznemu pasu na volanu 

 — Klimatska naprava (pri hibridni različici 
samodejna klimatska naprava)

 — Elektronska ročna zavora
 — Projektorski halogenski žarometi
 — Električno nastavljivi ogrevani zunanji 
ogledali v barvi vozila z vgrajenima 
smernikoma

 — Multimedijski prikazovalnik Toyota Touch 2 
z 17,8-centimetrskim (7-palčnim) na dotik 
občutljivim barvnim zaslonom

 — Združljivost z aplikacijama Apple CarPlayR 
in Android AutoTM

 — Digitalni radijski sprejemnik DAB
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SOL
Naravni slog, izjemno udobje in funkcionalnost.  
Čista urbana samozavest.

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(dodatno k paketu opreme Luna) 

 — 40,6 cm (16-palčna) lita platišča
 — Sprednji meglenki LED
 — Električni pomik prednjih in zadnjih 
stekel s funkcijo one touch in varnostnim 
mehanizmom

 — Multimedijski prikazovalnik Toyota Touch 2 
z 20,3 cm (8-palčnim) na dotik občutljivim 
barvnim zaslonom

 — Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
 — Brezžični polnilnik prenosnih naprav
 — Elektrokromatsko notranje ogledalo z 
avtomatskim zatemnjevanjem

 — Usnjen volanski obroč in prestavna ročica
 — Senzor za dež
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Pre�njena oblika in sodobna tehnologija.  
Popolna kombinacija za mesto. 

SPORT

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(dodatno k paketu opreme Sol) 

 — 43,2cm (17-palčna) lita platišča
 — Sprednje in zadnje luči LED
 — Smerokazi LED
 — Dodatno zatemnjena stekla zadaj
 — 17,8 cm (7-palčni) multiinformacijski 
barvni zaslon med merilniki

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

 — 6 zvočnikov
 — Oblazinjenje stropa v črni barvi
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ELEGANT
Slog, udobje in bogata oprema.  
Prava urbana so�sticiranost. 

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(dodatno k paketu opreme Sport) 

 — 45,7cm (18-palčna) lita platišča
 — Parkirni senzorji spredaj in zadaj
 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu 
pri vzvratnem speljevanju (RCTA)

 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu 
(BSM)

 — Samodejna klimatska naprava z 
dvopodročnim delovanjem 

 — Gretje srednjih sedežev 
 — Ogrevan usnjen volan
 — Ogrevano vetrobransko steklo

 — Električno nastavljivi in avtomatsko 
poklopljivi zunanji ogledali

 — Oblazinjenje stropa v svetli barvi
 — Sedeži v kombinaciji tkanine in usnja
 — Električno nastavljiva ledvena opora pri 
vozniku

 — Zadnja klop deljiva v razmerju 40:20:40
 — Panoramic View Monitor (PVM): sistem s 4 
kamerami, ki omogočajo 360° pogled okoli 
vozila (samo hibrid)

 — Parkirni senzorji spredaj in zadaj s funkcijo 
ICS (samo hibrid)

 — Toyota Teammate Advanced Parking 
-inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju 
(samo hibrid)

 — LED žarometa s sistemom samodejnega 
prilagajanja nezasenčenega snopa z 
izklapljanjem posameznih LED diod (AHS) 
(samo hibrid)

 — Pametni sistem za pomoč pri parkiranju 
Toyota Teammate Advanced Parking (samo 
hibrid)
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ADVENTURE
Robustna drža in intuitivna tehnologija.  
Ustvarjena za aktivno življenje (samo hibrid).

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(dodatno k paketu opreme Sport) 

 — “ADVENTURE” 45,7 cm (18-palčna) lita 
platišča

 — Zaščita odbijača ‘Underrun’
 — Bi-tone – vozilo v dvobarvni kombinaciji 
 — Električno nastavljivi in avtomatsko 
poklopljivi zunanji ogledali

 — Samodejna klimatska naprava z 
dvopodročnim delovanjem

 — Športni sedeži v kombinaciji tkanine in usnja 
z gretjem

 — Električno nastavljiva ledvena opora pri 
vozniku

 — Zadnja klop deljiva v razmerju 40:20:40
 — Ogrevan usnjen volan
 — Ogrevano vetrobransko steklo 
 — Notranja obloga strehe v črni barvi 
 — Detajli vrat v “piano black” barvi 
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PREMIERE
Pre�njena kombinacija udobja in tehnologije. Ekskluzivni 
paket opreme Premiere Edition kot magnet privlači poglede.

GLAVNE ZNAČILNOSTI  
(dodatno k paketu opreme Adventure) 

 — PREMIERE” 45,7 cm (18-palčna) lita platišča
 — Žarometa LED s sistemom samodejnega 
prilagajanja nezasenčenega snopa z 
izklapljanjem posameznih LED-diod (AHS)

 — Usnjeni sedeži Premiere 
 — TSC – Toyota Smart Connect
 — Parkirni senzorji spredaj in zadaj s funkcijo ICS 
 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu pri 
vzvratnem speljevanju (RCTA)

 — Sistem zaznavanja vozil v mrtvem kotu (BSM)

 — Barvni prikazovalnik podatkov na 
vetrobranskem steklu (HUD)

 — Električno odpiranje in zapiranje 
prtljažnih vrat 

 — Sistem prostoročnega odpiranja 
prtljažnih vrat z gibom noge
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SAMOZAVESTNE 
BARVE
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PREVOZ

Številne možnosti omogočajo 
prevoz vaše najljubše športne 
opreme.

ADVENTURE

Vaš Yaris Cross si zasluži celoletno 
zaščito, ki jo nudijo stranske stopnice iz 
nerjavnega jekla ter sprednji in zadnji 
ščitniki, ki vozilo varujejo pred blatom in 
kamenjem. 

Prikazana je različica z opcijskimi 
platišči: 18-palčna 20-kraka lita platišča.

ZAŠČITA

Zaradi posebne zaščite bo vaš Yaris 
Cross še veliko let v odlični kondiciji.

UKROJENI 
DODATKI

STREŠNI NOSILEC

Aerodinamični prečni nosilec, ki je 
opremljen s ključavnico, omogoča 
namestitev številnih drugih nosilcev 
(za kolo, smuči ...). 

STREŠNI KOVČEK

Po zaslugi strešnega kovčka lahko 
s seboj vzamete še več prtljage. 
Opremljen je s ključavnico in se 
odpira na obe strani.

VLEČNA KLJUKA

Vlečna kljuka omogoča optimalen 
izkoristek vlečnih zmogljivosti 
avtomobila. Kadar je ne uporabljate, 
jo lahko preprosto odstranite.

ZAŠČITNE FOLIJE

Zaščitna folija ščiti vrata, odbijače, 
streho in ogledala.

ZAŠČITA ZADNJIH SEDEŽEV

Plastična zaščita varuje zadnje 
sedeže pred sledmi prtljage, koles 
in obrabe.

PREGRINJALO ZA PRTLJAŽNI 
PROSTOR

Posebno pregrinjalo je zasnovano 
po merah prtljažnega prostora 
in nudi zaščito pred blatom, 
umazanijo in tekočinami. 

ZAŠČITNE STRANSKE LETVE

Posebne zaščitne letve, ki so 
izdelane iz kakovostne gume, 
omogočajo zaščito vrat avtomobila 
pred odrgninami in udrtinami.

NOSILEC ZA KOLO

Nosilec za kolo je opremljen 
s ključavnico in ga je mogoče 
namestiti na obe strani avtomobila. 

NOSILEC ZA SMUČI IN 
SNEŽNE DESKE

Nosilec, katerega montaža je 
preprosta, omogoča prevoz štirih 
parov smuči ali dveh snežnih desk. 

Prikazan je model s 40,6 cm-
(16 palčnimi) 5-krakimi platišči 
v črni barvi.
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INDIVIDUALNI 
SLOG
URBAN 

Ponuja atraktivne dodatke za 
sprednji in zadnji odbijač in 
zagotavlja še bolj pre¤njen videz. 

Prikazana je različica z opcijskimi 
platišči: 18-palčna 20-kraka lita 
platišča v črni barvi.

SLOG BLACK

Stranski dodatki v izvedbi 
Piano Black dodajajo izrazito 
so¤sticiranost. 

Prikazana je različica z opcijskimi 
platišči: 17-palčna 10-kraka lita 
platišča v črni barvi.

SLOG CHROME 

S kromiranimi dodatki bo vaš 
Yaris Cross dobil dodaten dotik 
elegance. Na voljo so stranski 
kromirani dodatki in kromirana 
letev na vratih prtljažnika. 

Prikazana je različica z opcijskimi 
platišči: 17-palčna 10-kraka lita 
platišča v črni barvi.

Več dodatkov si lahko ogledate na spletnih straneh pooblaščenih trgovcev Toyota.42 43



TEHNIČNI PODATKI
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid  
e-CVT – 2WD

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid  
e-CVT– 4WD

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
6 R/M – 2WD

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
M/D S – 2WD

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 4,4-5,0 4,7-5,1 5,9-6,2 5,9-6,1

Nizka hitrost (l/100 km) 3,1-3,7 3,7-4,2 6,6-7,4 7,0-7,2

Srednja hitrost (l/100 km) 3,3-3,8 3,6-4,0 5,2-5,7 5,2-5,4

Visoka hitrost (l/100 km) 3,9-4,4 4,1-4,4 5,0-5,3 5,0-5,2

Extra visoka hitrost (l/100 km) 6,1-6,8 6,3-6,7 6,3-7,0 6,7-7,0

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

Prostornina posode za gorivo (l) 36 36 42 42

Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (g/km) 100-113 106-115 133-140 134-139

Nizka hitrost (g/km) 70-84 83-95 151-168 159-163

Srednja hitrost (g/km) 75-86 81-90 118-128 118-122

Visoka hitrost (g/km) 87-99 92-100 113-121 114-118

Extra visoka hitrost (g/km) 137-153 142-152 144-158 152-158

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

Emisijski razred EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 157,1 97,5 154,3*/165 177,9

Ogljikovodiki, THC (mg/km) 16,1 9,8 10,5*/11 16,8

Ogljikovodiki, NMHC (mg/km) 13,5 8,3 8,2*/8,3 14,6

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 7 3,3 9,1/10,6* 9,3

Dimni delci (mg/km) 0,01/0,11* 0,11

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 68,0 68,0 67,0 69,0

MOTORJI

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid  
e-CVT

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
M/D S

Oznaka motorja M15A-FXE M15A-FKS M15A-FKS

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

Mehanizem ventilov 4 ventili na valj, DOHC s sistemom 
VVT-iE EX

4 ventili na valj, DOHC s sistemom 
VVT-iE EX

4 ventili na valj, DOHC s sistemom 
VVT-iE EX

Sistem vbrizga goriva Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje

Prostornina (cm3) 1490 1490 1490

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

Kompresijsko razmerje 14,0:1 14,0:1 14,0:1

Največja moč (KM) 92 125 125

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

Največji navor (Nm/vrt./min) 120/3600-4800 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 Število baterijskih modulov 48

Kapaciteta baterije (3 hr) amp. hr. 4,3

ZMOGLJIVOSTI

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid  
e-CVT

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
M/D S

Največja hitrost (km/h) 170 180 180

0–100 km/h (s) 11,2/11,8§ 10,9 11,7

Koe�cient upora 0,35/0,36§ 0,35 0,35

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

e-CVT = elektronsko nadzorovan brezstopenjski samodejni menjalnik         R/M = Ročni menjalnik * paketa opreme Sol in Elegant. § 4WD.
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TEHNIČNI PODATKI

15
95

 m
m

1517/1527§ mm

1765 mm

2560 mm

4180 mm

860 mm 1504/1517/1527§ mm

1765 mm

760 mm

VZMETENJE

  Hibrid  

1,5 l TNGA bencinski hibrid  
e-CVT

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
6 R/M

  Bencin  

1,5 l TNGA bencin  
M/D S

Spredaj MacPherson vzmetna roka MacPherson vzmetna roka MacPherson vzmetna roka

Zadaj Dvojna prečna vodila / Torzijska 
poltoga prema Torzijska poltoga prema Torzijska poltoga prema

ZAVORE

Prednje zavore Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore Hlajene kolutne zavore

Zadnje zavore Kolutne zavore Kolutne zavore Kolutne zavore

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 2440/2525* 2975 2990

Masa praznega vozila (kg) 1170-1360 1110-1225 1130-1225

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 750 1350 1350

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 550 550 550

ZUNANJE DIMENZIJE 5-vrat

Dolžina 4180

Širina 1765

Višina 1595

Kolotek spredaj 1517/1527§

Kolotek zadaj 1504/1517/1527§

Previs spredaj 860

Previs zadaj 760

Medosna razdalja 2560

MERE NOTRANJOSTI 5-vrat

Notranje mere – dolžina (mm) 4180

Notranje mere – širina (mm) 1765

Notranje mere – višina (mm) 1595  = Standard  = Opcijsko − = Ni možno * 4WD. § s 40,6 cm (16-palčnimi) platišči.

OBRAČALNI KROG 5-vrat

Min. obračalni krog – pnevmatike/karoserija (m) 10,6

MERE PRTLJAŽNEGA PROSTORA 5-vrat

Prostornina prtljažnika do zadnje police ob postavljenih zadnjih 
sedežih (l) 320*/397

Prostornina prtljažnika do strehe ob podrtih zadnjih sedežih (l) 1097

Skupna dolžina prtljažnika ob postavljenih zadnjih sedežih (mm) 785

Skupna širina prtljažnika (mm) 1402

Skupna višina prtljažnika (mm) 852
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IZZIV 1
BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA

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.

IZZIV 3
TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂

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.

IZZIV 5
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV NA 
PODLAGI RECIKLIRANJA

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.

IZZIV 2
ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂

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.*

IZZIV 4
ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA  
PORABE VODE

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah začeli 
zbirati deževnico. Uporabljamo tudi različne očiščevalne 
metode, ki omogočajo reciklažo in ponovno uporabo 
vode.

IZZIV 6
USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V 
SOŽITJU Z NARAVO

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.

*  Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril
TÜV Rheinland in ima certi�kat ISO14040/14044.

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
kontaktirajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.
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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.

POPOLNA 
BREZSKRBNOST.

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.*

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.**
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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 specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico 
do sprememb podrobnosti specifikacij 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. 
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