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TEHNIČNI PODATKI

MOTOR

Koda motorja 1KR-FE 1KR-FE

Število valjev 3 v vrsti 3 v vrsti

Mehanizem valjev 4 ventili na valj, DOHC s sistemom VVT 4 ventili na valj, DOHC s sistemom VVT

Sistem vbrizga goriva Neposredno vbrizgavanje Neposredno vbrizgavanje

Prostornina 998 998

Vrtina x hod (mm x mm) 71,0 x 84,0 71,0 x 84,0

Kompresijsko razmerje 11,8:1 11,8:1

Največja moč moč (KM) 72 72

Največja moč (kW) 53/6000 53/6000

Največji navor (Nm pri obratih) 93/4400 93/4400

ZMOGLJIVOSTI:

Največja hitrost (km/h) 158 151

Pospešek 0-100 km/h (sek) 14,9 14,8

Količnik zračnega upora 0,32 0,32

OKOLJSKE ZMOGLJIVOSTI
  Bencin  

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

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, S-CVT

Poraba goriva

Kombinirana poraba (l/100 km) 4,8-5,0 4,9-5,0

Poraba pri nizki hitrosti (l/100 km) 5,4-5,7 5,4-5,7

Poraba pri sredenji hitrosti (l/100 km) 4,4-4,5 4,4-4,5

Poraba pri visoki hitrosti (l/100 km) 4,1-4,2 4,1-4,2

Poraba pri zelo visoki hitrosti (l/100 km) 5,3-5,7 5,3-5,8

Priporočena vrsta goriva 95 ali več oktanov 95 ali več oktanov

Prostornina rezervoarja za gorivo (litri) 35 35

Emisije CO₂ 

Kombinirana poraba (g/km) 108-113 108-114

Pri nizki hitrosti (g/km) 121-128 121-128

Pri srednji hitrosti (g/km) 99-102 99-102

Pri visoki hitrosti (g/km) 94-96 94-96

Pri zelo visoki hitrosti (g/km) 121-130 121-131

Emisije izpušnih plinov

Razred EURO 6 AP EURO 6 AP

Ogljikov monoksid CO (mg/km) 245,6 336,7

Ogljikovodik THC (mg/km) 22,0 29,7

Ogljikovodik NMHC (mg/km) 19,3 26,6

Dušikov oksid NOx (mg/km) 16,7 9,8

Nivo hrupa med vožnjo (dB(A)) 67,0 69,0

VZMETENJE

Sprednje Vodila MacPherson Vodila MacPherson

Zadnje 
Poltoga prema Poltoga prema

ZAVORE

Sprednje Hlajene kolutne zavore z enobatno 
čeljustjo

Hlajene kolutne zavore z enobatno 
čeljustjo

Zadnje Bobnaste Bobnaste

R/M = Ročni menjalnik S-CVT = brezstopenjski samodejni menjalnik

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 konfiguracijo 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-ligh. 



TEHNIČNI PODATKI

PRTLJAŽNI PROSTOR 5 VRAT (4 SEDEŽI)

Prostornina prtljažnega prostora do police (litri) 231

Prostornina prtljažnega prostora do strehe (litri) 829

Dolžina prtljažnega prostora (mm) 512

Širina prtljažnega prostora (mm) 1190

Višina prtljažnega prostora (mm) 1009

Dolžina prtljažnega prostora z zloženima zadnjima  
sedežema (mm) 1182

Višina prtljažnega prostora do police (mm) 708

ZUNANJE MERE 5 VRAT (4 SEDEŽI)

Dolžina (mm) 3700

Širina (mm) 1740

Višina (mm) 1525

Sprednji kolotek (mm) 1540

Zadnji kolotek (mm) 1520

Sprednji previs (mm) 730

Zadnji previs (mm) 540

Medosna razdalja (mm) 2430

TEŽA IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI
  Bencin  

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

  Bencin  

1,0 l VVT-i, bencinski, S-CVT

Največja skupna dovoljena teža (kg) 1360 1360

Teža vozila (kg) 940-995 965-1015

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 0 0

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 0 0

NOTRANJE MERE 5 VRAT (4 SEDEŽI)

Širina notranjosti (mm) 1420

Višina notranjosti (mm) 1205

VOLAN

Obračalni krog (m) 9,4

TERENSKA VOŽNJA

Oddalenost od tal (mm) 146

15
25

 m
m

1540 mm

1740 mm

2430 mm

3700 mm

730 mm 1520 mm

1740 mm

540 mm



BARVE

* Biserna barva. § Kovinska barva. 

Dvobarvne različice

Enobarvne različice
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OPREMA

2. v osnovni opremi za modele  
X TREND i X STYLE

4. v osnovni opremi za model   
X LIMITED

1. v osnovni opremi za model  
X PLAY

3. v osnovni opremi za model  
X CLUSIVE

1 2

3 4



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. 

TOYOTA RELAX
Po preteku tovarniške garancije vam Toyota omogoča, da se brezplačno vključite v program jamstva 
Toyota Relax. Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti naših vozil vam po vsakem rednem servisu 
ponujamo brezplačno popravilo vozila v primeru morebitne okvare  (vse do starosti vozila do 10 let) pod 
pogojem, da vaš avtomobil servisirate pri pooblaščenem partnerju Toyota*.

JAMSTVO PNEVMATIK Z ASISTENCO
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.

ASISTENCA EUROCARE NA CESTI
Da bi še bolj brezskrbno uživali v vožnji, vam z veseljem nudimo 3-letno pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki 
je na voljo v štiridesetih evropskih državah. V primeru težav z vašim avtomobilom vam Toyota Eurocare nudi 
več možnosti pomoči.

GARANCIJA ZA PRERJAVENJE
12-letna garancija proti prerjavenju nudi kritje v primeru prerjavenja (od znotraj navzven) zaradi morebitnih 
napak v materialu ali izdelavi, ne glede na število prevoženih kilometrov*.

GARANCIJA ZA LAK
3-letna garancija krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne 
glede na število prevoženih kilometrov.

PROGRAM ZA STAREJŠA VOZILA 5+
Ugodno vzdrževanje in posebni popusti so na voljo tudi za vozila znamke Toyota, ki so starejša od 5 let. 
Program za starejša vozila 5+ (odvisno od starosti vozila) vključuje vgradnjo originalnih nadomestnih delov 
Toyota najvišje kakovosti.

TOYOTA RELAX

DO

10LET 
JAMSTVA

ZA PNEVMATIKE

TOYOTA  
EUROCARE

PROGRAM ZA  
STAREJŠA VOZILA

5+

GARANCIJA ZA 
PRERJAVENJE

GARANCIJA  
ZA LAK


