
NOVÁ  
 TOYOTA 
 YARIS
CENNÍK 2020

Zvýhodnenie až do výšky 1 500 €

1 500 0
Financovanie Toyota Easy  
s 0% úrokom

€ 50 %%

Komplety zimných kolies  
so zľavou 50%
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ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY YARIS

– Systém automatického núdzového 
volania (eCall)

– Systém detekcie únavy vodiča (SWS)
– Toyota Touch® 2 - farebná dotyková 

obrazovka (7")
– Látkové čalúnenie sedadiel
– Podpora Android Auto™ a Apple CarPlay™
– Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
– Automatické prepínanie diaľkových 

svetiel (AHB)

– Systém rozpoznávania dopravných 
značiek (RSA)

– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
– Asistent udržiavania vozidla v jazdnom 

pruhu (LTA)
– Systém upozornenia na opustenie 

jazdného pruhu (LDA)  
so zásahmi do riadenia (SC)

– Senzor šera

ACTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Active)

SELECTION ELEGANT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

SELECTION STYLE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

PREMIERE EDITION
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Selection Style)

– Zadná parkovacia kamera
– Hmlové svetlá
– Inteligentné stierače predného okna so 

senzorom dažďa
– Trojramenný volant obšitý kožou

– Hlavica radiacej páky obšitá kožou
– 4 reproduktory

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket Style, Paket Tech

– Bi-LED predné svetlomety
– LED zadné svetlá
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 

clonou 
– Elektricky sklopné vonkajšie spätné 

zrkadlá
– Smart Entry & Start – bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
– Automatická klimatizácia (dvojzónová)

– Toyota Touch® 2 – farebná dotyková 
obrazovka (8")

– Zatmavené zadné okná
– Hmlové LED svetlá
– Strecha v bielej farbe
– 17" disky kolies z ľahkých zliatin, 

pneumatiky 205/45 R17

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket JBL

– Bi-LED predné svetlomety
– LED zadné svetlá
– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou 

clonou 
– Elektricky sklopné vonkajšie spätné 

zrkadlá
– Smart Entry & Start - bezkľúčové 

odomykanie a štartovanie
– Automatická klimatizácia (dvojzónová)

– Toyota Touch® 2 – farebná dotyková 
obrazovka (8")

– Zatmavené zadné okná
– Hmlové LED svetlá
– Strecha v čiernej farbe
– 17" disky kolies z ľahkých zliatin, 

pneumatiky 205/45 R17

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket JBL

– Premietanie informácií o jazde na čelné 
sklo (HUD)

– Bezdrôtové nabíjanie telefónu v 
stredovom paneli

– Ambientné LED osvetlenie interiéru
– Vyhrievanie volantu²

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket JBL

12 490 €

CENA OD:

12 990

16 490

€

€¹

CENA OD:

CENA OD:

16 490

16 990

€¹

€¹

CENA OD:

CENA OD:

¹ Podmienené objednaním príplatkového laku karosérie       ² Nedostupné s prevodovkou Multidrive S
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VERZIA COMFORT 
S PAKETMI STYLE A TECH
1.5 VVT-i 125 k  
6 M/T benzín

SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

Výnimočný dizajn

Nová Toyota Yaris zaujme už na prvý pohľad svojím 
dynamickým dizajnom, podčiarknutým svalnatými 
krivkami a širokým postojom. Je postavená na 
novej podvozkovej platforme TNGA, ktorá prináša 
vynikajúce jazdné vlastnosti, a vďaka mimoriadnej 
kvalite materiálov v interiéri sa stane každá vaša jazda 
potešením.

Najvyššie štandardy bezpečnosti

Pre vašu maximálnu bezpečnosť bola Toyota Yaris 
vybavená predkolíznym bezpečnostným systémom 
s podporou v križovatkách a funkciou rozpoznávania 
chodcov a cyklistov, systémom udržiavania vozidla 
v jazdnom pruhu, adaptívnym tempomatom či 
8 airbagmi už od základnej výbavy.

Bohatá výbava

16” zliatinové disky kolies, Bi-LED predné svetlomety, 
vyhrievané predné sedadlá, multimediálny systém 
Toyota Touch® 2 s 8” dotykovou obrazovkou či 
rozhrania Android Auto™ a Apple CarPlay™ premenia 
každú vašu jazdu na zážitok.

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si taký Yaris, 
ktorý vám bude dokonale vyhovovať.

€15 290
AKCIOVÁ CENA:

Verzia Comfort s paketmi Style a Tech 
1.5 VVT-i 125 k  
6 M/T benzín
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ S DPH)

PONUKA FINANCOVANIA OD TOYOTA FINANCIAL SERVICES SLOVAKIA

Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Easy – pre spotrebiteľov s dobou financovania 60 mesiacov, cena vozidla 12 490 €, mimoriadna splátka vopred 6 245 €, jednorazový poplatok 
184,23 €, celková výška úveru* je 6 245 €, mesačná splátka úveru s úrokom 41,63 €, mesačná splátka havarijného poistenia (spoluúčasť 5 % min. 150 €, 0 % čelné sklo) a povinného zmluvného poistenia 
(limit 5 mil. € / 1 mil. €) prostredníctvom Toyota Poistenie Basic+ (Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.) vo výške 46,21 €, mesačná splátka celkom 87,84 €. Celková suma splatná dlžníkom** 8 646,03 €, 
ročná úroková sadzba 0 % p. a., RPMN 10,1414 %, posledná zvýšená splátka 8 646,03 €, celkový počet splátok vrátane poslednej navýšenej splátky 61. Podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru 
za ponúkaných podmienok je uzatvorenie poistnej zmluvy na PZP a HP poistenie.
* Celková výška spotrebiteľského úveru pozostáva zo súčtu mesačných splátok a poslednej zvýšenej splátky bez poistenia a bez úroku.
** Celková suma splatná dlžníkom pozostáva z celkovej výšky úveru a celkových nákladov spotrebiteľa. Do celkových nákladov spojených s úverom patria úroky, havarijné poistenie a jednorazový 
vstupný poplatok.
Náklady súvisiace so zriadením záložného práva znáša dlžník. Ponuka financovania od Toyota Financial Services Slovakia je platná pre spotrebiteľov aj podnikateľov. Viac informácií u predajcov.

Produkt:
Toyota Easy 0%

Model:
Yaris 1.0 VVT-i 72 k 5 M/T Active

Cena:
12 490 €

Mimoriadna splátka vopred RPMN Jednorazový poplatok Splátka Poistenie Splátka celkom

6 245 € (50 %) 10,1414 % 184,23 € 41,63 € 46,21 € 87,84 €

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

5-dverový hatchback Active Comfort Selection Elegant Selection Style Premiere Edition

1.0 VVT-i 72 k 5 M/T benzín 12 490  13 390  12 990 – – –
1.5 Dynamic Force 125 k 6 M/T benzín –  14 390  13 990  17 790  16 490*  17 790  16 490*  18 290  16 990*
1.5 Dynamic Force 125 k Multidrive S benzín –  15 890  15 490  19 290  17 990*  19 290  17 990*  19 790  18 490*
1.5 Hybrid Dynamic Force 116 k e-CVT hybrid 16 490  17 390  16 990  20 790  19 490*  20 790  19 490*  21 290  19 990*

Rok výroby: 2020, Modelové prevedenie: 2020

5 M/T – manuálna päťstupňová prevodovka, 6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka, Multidrive S – prevodovka s plynule meniteľným prevodom,  
e-CVT – planétová prevodovka hybridného pohonu

* Podmienené objednaním príplatkového laku karosérie.

Platnosť cenníka od 1. 10. 2020

PAKET TECH²  700  400 € PAKET STYLE¹  1 200  900 € 

PAKET JBL  700  500 € 

dostupný pre verziu: Comfortdostupný pre verziu: Comfort

dostupný pre verzie: Selection Elegant, Selection Style, Premiere Edition

–  Vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca
–  Digitálny rýchlomer
–  Digitálny otáčkomer
–  Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou 
–  6 reproduktorov
–  Toyota Touch® 2 - farebná dotyková obrazovka (8")
–  Elektricky ovládané zadné okná
–  Povrchová úprava zadných dverí z plsti

–  Prémiový audiosystém JBL
–  8 reproduktorov

¹ Nedostupné pre motorizáciu 1,0 VVT-i
² Podmienené objednaním paketu Style

–  Lakovaná predná mriežka
–  Bi-LED predné svetlomety
–  Hmlové LED svetlá
–  Zadné LED svetlá
–  LED predná a zadná svetlovodná trubica
–  LED predné smerové svetlá integrované do svetiel denného svietenia
–  16" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 195/55 R16
–  Zatmavené zadné okná



040 Biela – čistá
Štandardný lak 
pre verzie Active, Comfort 
bez príplatku

1G3 Sivá – popolavá
Metalický lak 
pre verzie Active, Comfort 
450 €

6X1 Bronzová – oxid
Metalický lak 
pre verziu Comfort 
450 €

1F7 Strieborná – saténová
Metalický lak 
pre verzie Active, Comfort 
450 €

209 Čierna – nočná 
obloha
Metalický lak 
pre verzie Active, Comfort 
450 €

8W2 Modrá – urban
Štandardný lak 
pre verziu Comfort 
180 €

3T3 Červená – rubínová
Špeciálny metalický lak 
pre verziu Comfort 
680 €

2PU Biela – platinová  
so strechou v čiernej 
farbe
Perleťový lak 
pre verziu Selection 
Style 
450 €

2PN Červená – rubínová  
so strechou v čiernej 
farbe
Špeciálny lak 
pre verziu Selection Style 
450 €

2ND Čierna – nočná 
obloha  
so strechou v bielej farbe
Metalický lak 
pre verziu Selection 
Elegant 
450 €

089 Biela – platinová
Perleťový lak 
pre verziu Comfort 
680 €

8W7 Modrá – tmavá
Metalický lak 
pre verziu Comfort 
450 €

2SU Bronzová – oxid  
so strechou v bielej farbe
Metalický lak 
pre verziu Selection 
Elegant 
450 €

2SW Červená - koralová  
so strechou v čiernej 
farbe
Metalický lak 
pre verziu Premiere 
Edition 
450 €
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VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

Čierne látkové čalúnenie
Pre výbavy Active a Comfort

15" oceľové disky kolies 
s ozdobnými krytmi, 
pneumatiky 185/65 R15
Pre výbavy Active a Comfort

Sivé látkové čalúnenie  
v kombinácii s béžovou kožou
Pre výbavu Selection Elegant

17" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 205/45 R17
Pre výbavy Selection Style  
a Premiere Edition

Čierne látkové čalúnenie 
v kombinácii s kožou
Pre výbavu Selection Style

16" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 195/55 R16
Pre paket Style

17" zliatinové disky kolies, 
pneumatiky 205/45 R17
Pre výbavu Selection Elegant

Čierne látkové čalúnenie 
v kombinácii s kožou s červeným 
prešívaním
Pre výbavu Premiere Edition
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ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE

ZIMNÉ KOMPLETY ZA POLOVICU

15" oceľové disky kolies

690 €     345 €
15" zliatinové disky kolies 16" zliatinové disky kolies

950 €     475 € 1 100 €     550 €

PAKET HYBRID

PAKET INTERIÉR

PAKET CHRÓM

PAKET PROTECTION

PAKET TRANSPORT

* Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.

Dodatočná výbava dostupná pre verzie Active Comfort Selection Elegant Selection Style Premiere Edition

Paket Interiér (pre konvenčný Yaris): súprava 
prahových líšt, gumové rohože, organizér nákladu do 
batožinového priestoru

 225 €   190 €  225 €   190 €  225 €   190 €  225 €   190 €  225 €   190 €

Paket Hybrid: predné prahové lišty, gumové koberce, 
kryt kľúča Hybrid  177 €   150 €  177 €   150 €  177 €   150 €  177 €   150 €  177 €   150 €

Paket Chróm: chrómovaná zadná lišta spodnej časti 
piatych dverí, chrómované bočné lišty, chrómovaná 
lišta prednej masky vozidla

 560 €   450 €  560 €   450 €  560 €   450 €  560 €   450 €  560 €   450 €

Paket Protection: súprava bočných ochranných líšt, 
ochranná fólia pod kľučky (2 ks), ochranná plastová 
lišta zadného nárazníka

 225 €   190 €  225 €   190 €  225 €   190 €  225 €   190 €  225 €   190 €

Paket Transport: odnímateľné ťažné zariadenie, 
13-pólová elektroinštalácia, zadný nosič 2 bicyklov  1 000 €   900 €  1 000 €   900 €  1 000 €   900 €  1 000 €   900 €  1 000 €   900 €

Strešný nosič 279 € 279 € 279 € 279 € 279 €

Povinná výbava: sada obsahuje lekárničku,
výstražný trojuholník , reflexnú vestu a ťažné lano 22 € 22 € 22 € 22 € 22 €

Voliteľná predĺžená záruka
Toyota Extracare 3+2/160 000 km 199 €* 199 €* 199 €* 199 €* 199 €*
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

Pohodlie a funkčnosť Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Odhlučnené čelné sklo –
Elektricky ovládané predné okná
Elektricky ovládané zadné okná – Tech1
Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá  
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá – –
Vyhrievanie spätných zrkadiel
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou – Tech1
12V zásuvka v stredovom paneli
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Osvetlenie interiéru
Ambientné LED osvetlenie interiéru – – – –
Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre multimédiá
Manuálne nastavenie volantu v dvoch rovinách
Páčky radenia na volante pre automatickú prevodovku Multidrive S –
Ukazovateľ optimálneho prevodového stupňa pre manuálnu prevodovku
Manuálna klimatizácia – benzínový motor – – –
Automatická klimatizácia (jednozónová) – hybridný pohon – – –
Automatická klimatizácia (dvojzónová) – –
Zadná parkovacia kamera –
Štartovanie pomocou kľúča – – –
Smart Entry & Start - bezkľúčové odomykanie a štartovanie – –
Úložný priestor v stredovej konzole – hybridný pohon
Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli – – – –
Vyhrievanie volantu – – – – 2
Kozmetické zrkadlo v slnečnej clone pre spolujazdca – – – –
Kozmetické zrkadlá v slnečných clonách pre vodiča a spolujazdca –
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v slnečných clonách pre vodiča 
a spolujazdca – –

Premietanie informácií o jazde na čelné sklo (HUD) – – – –

Osvetlenie Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Systém oneskoreného zhasnutia svetiel po vypnutí motora (Follow me home)
Svetlá denného svietenia – – –
LED svetlá denného svietenia – Style
Predné svetlomety projektorové – – –
Bi-LED predné svetlomety – Style
Predná LED svetlovodná trubica – Style
LED predné smerové svetlá integrované do svetiel denného svietenia – Style
Hmlové svetlá – – – –
Hmlové LED svetlá – Style
LED zadné svetlá – Style
Zadná LED svetlovodná trubica – Style
Zadné LED smerové svetlá – Style

Dizajn exteriéru Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Vonkajšie kľučky dverí - lakované v odtieni karosérie
Predný nárazník – lakovaný v odtieni karosérie
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy

Zadný spojler – benzínový motor – –
– hybridný pohon –

Lakovaná predná mriežka – Style
Zatmavené zadné okná a okno piatych dverí (Privacy glass) – Style
Lišty spodnej časti bočných okien v saténovom chrómovom prevedení – – – –
Lišty spodnej časti bočných okien čierne lakované – – –
Strecha v čiernej farbe – – –
Strecha v bielej farbe – – – –

Pneumatiky a kolesá Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Súprava na opravu pneumatík – hybridný pohon – – – –

Dojazdové rezervné koleso – benzínový motor
– hybridný pohon –

15" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi, pneumatiky 185/65 R15 – – –
16" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 195/55 R16 – Style – – –
17" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky 205/45 R17 – –

Dizajn interiéru Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Analógový rýchlomer – – –
Digitálny rýchlomer – Tech1
Analógový otáčkomer – – –
Digitálny otáčkomer – Tech1
Ukazovateľ hybridného systému – hybridný pohon
Hlavica radiacej páky v saténovom 
chrómovom prevedení – benzínový motor

Hlavica radiacej páky obšitá kožou –
Ručná brzda obšitá kožou – benzínový motor –
Trojramenný volant obšitý kožou –
Stredová konzola v klavírnej čiernej farbe
Čalúnenie stropu – svetlé – –
Čalúnenie stropu – čierne – – –
Povrchová úprava predných dverí z plsti
Povrchová úprava zadných dverí z plsti – Tech1

 Štandardne    – Nie je k dispozícii

¹ Podmienené objednaním paketu Style
² Nedostupné s prevodovkou Multidrive S
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Sedadlá Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
Predné sedadlá s bočným vedením – –
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo predného spolujazdca – –

Vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca – benzínový motor – Tech1 – – –
– hybridný pohon – Tech1

Predná lakťová opierka – hybridný pohon
Textilné čalúnenie sedadiel – – –
Textilné čalúnenie sedadiel v kombinácii s kožou v béžovej farbe – – – –
Textilné čalúnenie sedadiel v kombinácii s kožou v čiernej farbe – – –
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca – –

Multimédiá Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

2 reproduktory – – – –
4 reproduktory – – – –
6 reproduktorov – Tech1
8 reproduktorov – – JBL JBL JBL
Prémiový audiosystém JBL – – JBL JBL JBL
Port USB
Bluetooth® - bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
Farebný multi-informačný TFT displej (4,2")
Toyota Touch® 2 - farebná dotyková obrazovka (7") – – –
Toyota Touch® 2 - farebná dotyková obrazovka (8") – Tech1
Podpora Android Auto™ a Apple CarPlay™
Podpora rozhlasového vysielania v digitálnej technológii (DAB)

Bezpečnosť a nové technológie Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s detekciou chodcov a cyklistov
Predkolízny bezpečnostný systém s podporou v križovatkách
Núdzový asistent riadenia
Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA) so zásahmi do 
riadenia (SC)
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC) s funkciou Stop & Go 2 2 2 2 2
Systém automatického núdzového volania (eCall)
Detekcia únavy vodiča (SWS) 
Čelné a bočné airbagy pre vodiča a predného spolujazdca
Hlavové airbagy
Centrálny airbag medzi vodičom a predným spolujazdcom
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí 
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Ručná brzda – benzínový motor
Elektrická parkovacia brzda – hybridný pohon
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku  
(ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, EPS)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
Inteligentné stierače predného okna so senzorom dažďa –
Automatické svetlá so senzorom šera

Záruky a ochrana proti odcudzeniu Active Comfort
Selection 
Elegant

Selection 
Style

Premiere 
Edition

Imobilizér
Alarm
Záruka – 3 roky / 100 000 km
Záruka na prvky hybridného systému –  
5 rokov / 100 000 km – hybridný pohon

¹ Podmienené objednaním paketu Style
² Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou
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SPOZNAJTE TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA

Objem batožinového priestoruPolomer otáčania

286 l4,9 m

Spotreba paliva

1.0 VVT-i 
72 k 
5st. man. prevodovka
benzín

1.5 Dynamic Force
125 k 
6st. man. prevodovka
benzín

1.5 Dynamic Force
125 k 
aut. prevodovka  
Multidrive S 
benzín

1.5 Hybrid Dynamic 
Force
116 k 
aut. prevodovka e-CVT
hybrid

Kombinovaná podľa WLTP [l/100 km] 5,3–5,6 4,9–5,4 5,1–5,5 3,8–4,9

Emise CO2 
Kombinované podľa WLTP [g/km] 121–127 117–127 120–130 85–112

Emisná norma EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP EURO 6 AP

Pohonné ústrojenstvo
Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1] 53 (72)/6000 92 (125)/6600 92 (125)/6600 68 (88)/5500

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 93/4400 153/4800 153/4800 120/3600

Zdvihový objem [cm3] 998 1490 1490 1490

Hybridný pohon
Maximálny výkon hybridného  
systému [kW (k)] – – – 85 (116)

Možnosť jazdy len na elektrinu – – – Áno – tlačidlo EV mode

Zrýchlenie
0–100 km/h [s] 14,6 9,0 10,2 9,7

Maximálna rýchlosť [km/h] 160 180 180 175

Brzdy
Predné Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové Odvetrávané kotúčové

Zadné Bubnové Bubnové Bubnové Kotúčové

Hmotnosť
Celková hmotnosť [kg] 1470 1555 1555 1615

Pohotovostná hmotnosť [kg] 960–1040 1040–1100 1065–1125 1085–1160

Ťažná kapacita
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] – 850 850 450

Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] – 550 550 450

15
00

 m
m

1745 mm

1529 mm 2560 mm

790 mm590 mm

3940 mm



DOHODNITE SI 
SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, 
PREČO SI VYBRAŤ TOYOTU YARIS.

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou (uvedené 
údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. 
Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, 
aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.

Všeobecná záruka na vozidlo.
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. 
Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov 
od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú 
koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, 
v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota 
Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení 
jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba 
k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY


